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Activiteitenoverzicht Playing for Success Arnhem 

Een cyclus bij Playing for Success (PfS) bestaat uit 10 bijeenkomsten die wij speelrondes noemen. 

Per week is er een speelronde van anderhalf uur die wij onderverdelen in een eerste helft, rust en 

een tweede helft. 

In de eerste helft doen wij een activiteit waarbij de deelnemers hun energie kwijt kunnen, ze hebben 

er net een schooldag opzitten. In de tweede helft doen we een activiteit die meer een beroep doet 

op reken-, taal- en ICT vaardigheden. 

Bij alle activiteiten staan: samenwerken, overleggen, voor jezelf opkomen en stevig in je schoenen 

staan centraal. 

In het stadion is de context voetbal. Dit betekent niet dat je een voetbalfan hoeft te zijn om PfS leuk 

te vinden.We gaan zelf niet voetballen maar we gebruiken alle ruimtes van het stadion voor onze 

activiteiten. 

Om de naam PfS te mogen dragen zijn er een aantal vaste onderdelen. Zo starten wij altijd met een 

rondleiding door het stadion, is er een tussenevaluatie, proberen wij spelers op bezoek te krijgen  

en sluiten we af met een certificaatuitreiking                                       .  

De overige speelrondes zijn vrij in te vullen. 

Om je een indruk te geven noemen we hier enkele activiteiten: 

Fotohunt: 

Je krijgt een boekje met detailfoto’s van afbeeldingen op de promenade. Met je groepje ga je op zoek 

naar de orginele afbeelding. Hebben jullie die gevonden dan maakt een van jullie een foto met een 

Ipad. Vervolgens krijg je een opdracht. Als je die goed hebt uitgevoerd mag je naar de volgende foto 

etc.  

 

 

 

 

Teammanager voor een dag. 

Vitesse wil een extra oefenwedstrijd spelen tegen een buitenlandse club. Kijk in de speelschema’s 

van beide clubs wanneer dat kan. Boek een vliegreis, hotel met fitnessruimte en een restaurant voor 

de hele selectie en de staf maar blijf wel binnen je budget. 
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Kolonisten van Vitesse 

Voer met je groep verschillende opdrachten uit en verdien grondstoffen waarmee je een stadion 

kunt bouwen en een voetbalteam kunt kopen. Welke groep bouwt de meeste stadions. 

Escaperoom 

Voer met je groep verschillende opdrachten uit om uit de kleedkamer te ontsnappen. Alleen door 

goede samenwerking kan dit lukken. Welk team is als eerste uit de kleedkamer. 

Promenadegolf 

Probeer met je team met zo min mogelijk slagen een parcours op de promenade af te leggen. 

Er zijn nog veel meer activiteiten en wij ontwikkelen er steeds nieuwe bij maar we gaan natuurlijk 

niet alles verklappen. 

In Musis & Stadstheater zijn de activiteiten hetzelfde alleen dan in de context van kunst en cultuur. 

In plaats van spelersbezoek komt er dan bv een danser of een violist van het gelders orkest op 

bezoek 
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