
 

 
 

Sportik 
Werkblad: Station Urbantime 

Je hebt de dramaserie Station Urbantime in de klas bekeken. Daarover willen we 

een aantal vragen stellen om vervolgens een aantal vragen te stellen hoe het met 

je eigen sportgedrag gesteld is. In het onderstaande schema vul je de verschillende 

rollen in. 

A. Welke personen heb je allemaal gezien? Timothy - Priscilla - buurman 

Franken - Kevin - Younes - Anissa - mevrouw Slagmaat - Jill – Stijn 

B. Welke sport beoefent deze speler? Basketbal - voetbalscheidsrechter - 

voetballer – skater - freerunner - geen sport 

C. Welke rol vervullen ze in de dramaserie? Buurtsuper - spierziekte - 

topturnster - regelaar - vrijwilliger die zolder afstaat 

D. Wie spreekt je het meeste aan? 

Speler Sport Rol Aansprekend? 

Buurman Franken Voetbal 

(scheidsrechter) 

Scheidsrechter en 

verhuurder zolder 

 

 Turnen   

 Freerunning   

    

    

    

    

E. Wie waren de regelaars? 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

 
 

F. Wie is/zijn de topsporter(s)? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

G. Wie bewegen of sporten omdat ze het gewoon leuk vinden?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

H. Wie bewegen of sporten vanwege het avontuur of de kick? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

I. Voor wie is bewegen of sporten noodzakelijk vanwege de gezondheid? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

J. Wat is het doel van freerunning?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

K. Wie van de hoofdpersonen vond jij het leukste en waarom? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

L. Wat voor motieven heeft je favoriete hoofdpersoon om te sporten? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

M. Heb je zelf ooit dezelfde sport gedaan die je favoriete hoofdpersoon doet? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

N. In dit project SPORTIK staat de vraag centraal 'Waarom SPORT IK' ... waarom 

sport jij? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

O. En wat is jouw SPORT TIK? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

P. Welke sport(en) beoefen je zelf? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Q. Hoe vaak train je? Hoe intensief doe je dat? Hoe vaak speel je wedstrijdjes? 

Hoe lang speel je al? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

R. Wie helpen er allemaal bij de training en wedstrijden die je speelt? Denk aan 

trainer, begeleider, scheidsrechter, ouders, enzovoorts. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

S. Vervul je bij je eigen sport ook een andere functie dan alleen bewegen? Ben 

je bijvoorbeeld ook wel eens scheidsrechter of help je wel eens bij een 

wedstrijd van oudere kinderen? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

T. Doen je ouders dezelfde sport? Welke? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

U. Door wie of waardoor ben je in contact gekomen met de sport die je 

beoefent? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Heb je wel eens een blessure gehad, waardoor je niet mee kon doen of 

sporten? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

W. Welke blessure was het, hoe lang duurde het en waardoor kon je weer 

meedoen? 


