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Skeeleren 
 
1. Inleiding  
De sport skeeleren wordt in deze 3 dagen gegeven. Niet alleen wordt naar de 
eigenvaardigheid van het skeeleren gekeken, maar ook de sociale kant als 
sportleider wordt beoordeeld.  
 
2. Doel  

- Theorie en praktijk zijn in deze 3 dagen geïntegreerd.  
- Motorische doelstelling: Diverse aspecten van het skeeleren onder de knie 

hebben zoals kunnen remmen, een truckje en snelheid maken. 
- Cognitieve doelstelling: Theorie van het skeeleren opdoen, zoals 

materiaalkennis.  
 
3. Algemene gedragsregels  
Onderstaande regels worden als bekend geacht:  

- Positieve instelling. 
- Professionele beroepshouding. (zie beroepshoudingsprotocol)  
- Op tijd aanwezig bij alle onderdelen. 
- Niet roken tijdens de programmaonderdelen. 

 
 
4. Hulpmiddelen / Bronnen  

- Deze handleiding meenemen 
- Sportkleding waarin geskeelerd kan worden let op het is buiten dus kijk van 

tevoren naar het weer, blijft het droog of gaat het regenen? 
- Eventueel eigen skeelers. 
- Ondersteunende literatuur Pen en Papier. 

  



5. De organisatie van deze dagen  
 
5.1. Planning / Programma  
 

Tijd Dag 1 Dag 2 Dag 3 

 
9:00 – 09:30 

 
Welkomstwoord  

 

 
Welkomst praatje 

+ Omkleden 

 
Welkomst praatje  

 
10:00 - 12:00 

 
Praktijk deel 1 

 

 
Praktijk deel 3 

 
Theorie toets 

 
12:00 - 12:45 

 
Pauze 

 

 
Pauze 

 
Begin van de tour. 

 
12:45 - 13:45 

 
Theorie deel 1 

 

 
Theorie deel 2 

 
Pauze + lunchen bij 

restaurant. 

 
14:00 – 15:30 

 
Praktijk deel 2 

 

 
Praktijk deel 4 

 
Verder met de tour 

 
15:30 - 16:00 

 

 
Eindpraatje + 

Omkleden 
 

 
Eindpraatje + 

Omkleden 

 
Eindpraatje + 

Omkleden & naar 
huis 

 

*de planning in dit schema staat niet vast er kunnen nog dingen in veranderd worden, de begin en eindtijd staan wel vast.  



5.2. Faciliteiten  
 
De Theorielessen worden gegeven bij Ayers Rock, deze locatie word veel gebruikt 
voor buitensporten. De praktijk lessen worden gegeven op de skeeler baan verderop. 
 

Routebeschrijving: 
 
Adres: 
Ayers Rock Zoetermeer  
Buytenparklaan 14  
2717 AX Zoetermeer 
 
Je kan met de auto parkeren op de parkeerplaats naast Ayers Rock. 
 
 
 

Openbaar vervoer: 
Als je met openbaar vervoer komt moet je uitstappen bij de tramhalte Voorweg laag 
of Voorweg hoog. Je kan vanaf station Zoetermeer (Mandelabrug) overstappen op 
de tramhalte Driemanspolder. 
 
Route lopen vanaf tramhalte Voorweg laag/hoog. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bij hinder contact opnemen met: 
 
Lara Wouters:     +31658980572 
Etienne de Boer: +31650996901 
Marcel Berger:    +31620531638 
 



 

7. De beoordeling  
 
Het eigenvaardigheidsvak is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn: 

- Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol. 
- Vaardigheid van alle onderdelen. 
- Theorietoets voldoende. 
- Deelnemen aan de tour. 

 
 
 
 

8. Wat moet ik meenemen?  
 
Paklijst  

- Sportkleding voor goed en slecht weer. (Regen en zon) 
- Eventueel eigen skeelers.  
- Lunchpakket. (Belangrijk niet vergeten) 
- Snelle suikers/snickers/mars/twix. 
- Pen en papier. 
- Voor de laatste dag evt. Een rugzak. 
- Blarenpleisters. (Heel fijn om te hebben) 

 
Skeelers en bescherming zijn aanwezig op locatie. 

 
 


