
Challenge your Restrictions! 
Statements toelichting  
 

Als je van chips houdt 
We delen niet alleen onze passie voor sport.  
 

 
Als je in een dorp woont en/of lang moet reizen om naar school te komen 
De druk van buiten af. Wat weten anderen nou hoe het is om zo vroeg wakker te 
worden? Wat weten anderen nou hoe het voelt om een boer genoemd te worden. Ik 
woon niet eens in een boerderij.  

 
Als je je ooit oververmoeid voelde vanwege je sport 
Kijk om je heen. Eigenlijk is het niet zo gek dat je moe bent.  
 

 
Als je je druk of zorgen maakt over je ouders 
Voor velen is het niet vanzelfsprekend om zonder zorgen te sporten of naar school te 
gaan. Realiseer je dit wanneer iemand zich afzondert of afgeleid is?  
 

 
Als je je ooit onder druk gezet voelde vanwege je sport 
Wanneer je dan alles op jouw schouders ligt, kan je soms uit je slof schieten. Gebeurd 
dat niet ons allen wel een keer? 

 
Als je ooit in de steek gelaten hebt gevoeld tijdens het maken van een groepsopdracht 
De mensen die niet over de streep zijn gegaan. Kijk naar de andere kant. Wil jij dat je de 
reden bent dat iemand nu over de streep gaat? 

 
Als je iets gebroken hebt gehad tijdens je sport in de afgelopen 6 maanden. 
Wanneer dan lichamelijke pijn komt kijken is het moeilijk om elke dag op te staan. Wat 
krachtig dat jullie dit wel doen.  

 
Als je door je sport minder dan 8 uur slaapt per dag  
Wat sterk dat je desondanks toch doorgaat.  

 
Als je soms je genegeerd hebt gevoelt binnen een groep 
Kijk naar elkaar. Vraag jezelf af hoe het voelt om aan de andere kant te staan. Denk 
hierover na de eerstvolgende keer je niet wilt dat iemand meedoet. 

 
Als je een persoon hebt geholpen tijdens een moment wanneer hij/zij gepest werd 
Kijk eens naar deze helden. Kan me voorstellen dat het moeilijk is om op sommige 
momenten het juiste te doen. Wat mooi om toch te zien dat er mensen zouden opkomen 
voor elkaar. 

 
Als je ooit door je uiterlijk of huidskleur gekwetst of geoordeeld werd 
Wat heeft de top van mijn ijsberg te maken met wat ik er in mij zit en afspeelt? Wat kan 
ik aan mijn uiterlijk doen dan alleen het te accepteren en eigen te maken? Kijk eens naar 
elkaar en realiseer je de volgende keer wat jij kan doen wanneer je het zelf ervaart of 
ziet gebeuren.  

 
Als je nog niet over de lijn bent gestapt omdat je moeite hebt om je kwetsbaar op te 
stellen 
Toch niet gek om kwetsbaar op te stellen wanneer je in je leven bent gekwetst.  



 
Als je veel voor je eigen sport moet betalen of een bijbaantje hebt 
Niet iedereen kan zorgeloos denken over wat voor kleren ze kunnen kopen in de winkel. 
Vooral wanneer je geboren bent met minder dan de rest. Voor velen voelt dit alsof je een 
achterstand hebt gelopen vanaf geboorte. Echter vraag je jezelf eens af, wat voor bikkel 
ben ik? 

 
Als je gescheiden ouders hebt en daar moeite mee hebt gehad 
Ouders horen voor de kinderen te zorgen. Laat zien dat je respect hebt voor de mensen 
die hiervoor over de streep gaan. We voelen je.  

 
Als je maar één ouder hebt die voor je zorgt 
 

 
Als je ooit verliefd bent geweest en diegene je hart heeft gebroken 
 

 
Als je je ooit gepest of gekwetst voelde omdat er iemand vond dat je te dun of te dik was 
Denk er eens over na. Misschien ben jij de persoon geweest die dit te vaak heeft 
gedaan of onbewust iets te ver bent gegaan toen je een grapje vertelde. 

 
Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je wilde stoppen met je sport 
 

 
Als je iemand in de familie hebt die verslaafd is of is geweest en je daar moeite mee 
hebt gehad 
 

 
Als je een dierbare hebt verloren 
Laat zien als dit wat met je doet.  

 
Als je het gevoel hebt dat je nu (op dit moment) niet jezelf kwetsbaar kunt opstellen 
 

 
Als je een ziekte hebt gehad en daardoor een lange tijd pijn hebt ervaren 
Mooi is dat hoe we ziektes overwinnen  

 
Als je een bijna dood ervaring hebt gehad 
Kijk elkaar aan. Toch wel gek als je klasgenoten die over de streep zijn gegaan dit niet 
hadden overleefd.  

 
Als je je ooit een kind hebt gevoeld 
Wat mooi is dat toch. Dat als natuurlijk als de dood, er vooral leven is om ons heen.  

 
Als je hebt kunnen lachen in de klas in de afgelopen half jaar  
Dan gaan we de aankomende kwartalen dit ook samen doen. 

 
 
 



Challenge your Restrictions! 
(Drie praktijkpunten) voor deelname 
- 
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Hierbij onderteken jij dat alle informatie binnen deze muren blijft. Vanuit vertrouwen 
en positiviteit kom je aansluiten bij dit event. Je bent nu onderdeel van een team. 
Luister goed naar anderen voordat je een oordeel plaatst en doe zo goed mogelijk 
mee.  



Challenge your restrictions 
Op- & afbouw  
 

Voorbereiding studenten 

08:30 – 
08:45 

Opbouwen van 
ruimte.  

2 studenten 
Buffet klaarzetten aan de achterkant van (lokaal) – borden + servies + 
drinkbekers  
2 studenten 
Stoelen klaarzetten voor de duale begeleiders + evaluatie blad + 
observatie blad 
1 student 
Pennen + post its klaarleggen bij de laptop + Tissues 
2 studenten 
Aanwezigheid laten tekenen 
2 studenten 
Touw  

 

 
 
 

Opstelling van de ruimte 
 

 

 

 

 

 

Post-evenement studenten 

10:55 / 
11:00  

Afbouwen / 
opruimen van: 
 
4 studenten 

Touw + Post its / doos 
Servies en borden + eten 
Laptop en oplader meenemen 
Tissues 
Stoelen 

 

 



 

ZEAL  
Invitation 
 

 
Rol: Secret ZEAL Agent  
Locatie: lokaal  
Tijd: 09:00 – 11:00 uur 
 
ZEAL definition 
Great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. 
 
Your objective 
zorg voor rust binnen de groep en moedig mensen aan wanneer dit kan. 
 
Opdracht: 
Je bent een ZEAL agent. Dat wilt zeggen dat je orde en rust bewaakt tijdens het evenement, 
Challenge your restrictions.  Denk hierbij aan het volgende: 

• Je geeft non-verbale stop signalen aan mensen die fluisteren zodat ze stoppen. 
• Je probeert positiviteit te geven aan de mensen waarvan jij ziet dat ze het moeilijk 

hebben. 
• Je bent verantwoordelijk voor de sfeer tijdens de activiteiten.  
• Je let op dat niemand uitgelachen wordt. 

 
 
Contract: 
Zeal agent, ___________________________________ geeft aan op 

__________________________________, te (locatie), verantwoordelijk te zijn voor de sfeer en 

orde tijdens het evenement. Hiervoor geeft hij/zij een positieve bijdrage aan het evenement. 

Wanneer ik de activiteiten en mijn taken daarbij niet serieus neem, begrijp ik dat de rol ter plekke 

weg gegeven wordt en de evenement moet verlaten. Als het niet meer mogelijk is voor mij om de 

rol te vervullen zal ik dit 4 uur van te voren aangeven bij de ZEAL supervisor. Wanneer ik het wel 

goed uitvoer krijg ik een verrassing als bedankje van de ZEAL company.  

 
 

 

Paraaf ZEAL Agent:      Paraaf ZEAL Supervisor: 

 

_______________________________    ___(docent)_____________________
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