
SPREEKBEURT

BEGIN OP TIJD
De voorbereiding van een spreekbeurt is erg belangrijk. Je kunt niet de avond van te voren 
‘even’ een spreekbeurt maken. Verzamel ruim van tevoren boeken (bibliotheek), 
tijdschriften, folders en informatie van het internet. 
Bij de Rugbyclub ‘t Gooi kan je een spreekbeurtpakket lenen met  informatie, flyers, Scrum 
magazines, folders, etc. om je spreekbeurt compleet te maken! Daarnaast kan je een bal en 
tags lenen bij de turven om in de gymzaal na afloop van je spreekeurt een potje Tagrugby te 
spelen! 
Vraag het pakket aan bij het jeugdbestuur; gtbm@rugbyclub-gooi.nl .

DE VOORBEREIDING
Lees alles over rugby. Niet alle informatie zal je gaan gebruiken voor je spreekbeurt, maar jij 
weet alles over rugby en zal eventuele vragen makkelijk kunnen beantwoorden. Nu moet je 
zelf bepalen welke onderwerpen jij belangrijk vindt om te vertellen. Nu heb je de 
verschillende hoofdstukken.
Bedenk titels voor de hoofdstukken en zet ze in de goede volgorde. Heel veel spreekbeurten 
beginnen met de geschiedenis van het onderwerp en het is leuk om als afsluiting iets te 
vertellen over je eigen rugbyclub.

Voorbeeld RUGBY
Inleiding
Hoofdstuk 1: De geschiedenis van Rugby
Hoofdstuk 2: De spelregels
Hoofdstuk 3: De Nationale Selecties
Hoofdstuk 4: Jouw Rugbyclub
Sluiting

Schrijf je spreekbeurt helemaal uit.
Schrijf niet alles letterlijk uit een boek over, maar maak nieuwe zinnen met je eigen 
woorden.
Lees de spreekbeurt daarna hardop een paar keer voor jezelf voor.
Schrijf een paar kernwoorden (de belangrijkste onderwerpen) op. Als het goed is weet je bij 
het zien van de kernwoorden wat je moet vertellen.
Ga dan voor de spiegel staan en oefen nogmaals hardop. Het is ook handig om een keer voor
publiek te oefenen.
TIP Oefen ook een keer met een stopwatch. Dan weet je hoelang je spreekbeurt duurt.

DE TIP TOP VIJF!

TIP 1: Neem wat spullen mee. Als je alleen praat wordt het snel saai. Denk aan een rugbybal, 
je clubtenue of je rugbyschoenen waarop je speelt.

TIP 2: Vraag aan je meester of juffrouw of je wat spullen mag ophangen in de klas, of dat je 
iets op het bord mag schrijven/tekenen. Dit kan je vooraf doen. Let wel: Denk eraan dat 
iedereen dit moet kunnen zien, dus hele kleine plaatjes hebben geen zin.
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Daarnaast kunnen bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi helpen, mocht je een digitale 
presentatie willen maken.

TIP 3: Kijk zoveel mogelijk in de klas, kijk een beetje rond en niet steeds naar dezelfde 
kinderen.

TIP 4: Als afsluiting van een spreekbeurt kun je ook quiz of Kahoot! maken. Dan weet je 
meteen of ze goed naar jou hebben geluisterd.

TIP 5: Het is leuk om een hoofdstuk op te nemen over je eigen rugbyclub.
-Laat je rugbyshirt zien.
-Vertel hoeveel leden je club heeft, hoe oud hij is, waar de spelers uit het eerste vandaan 
komen, etc.
-Vertel tegen wie je aankomend weekend moet spelen, je kunt zelfs kinderen uit je klas 
vragen of ze een keertje mee willen trainen. Dit mag altijd!
-Laat je clubblad zien of deel hem uit.
-Vertel welke feestjes of andere activiteiten jouw club organiseert (Sinterklaas, Kerstmis, 
toernooien, Family Touch,  etc.)
– En als laatste zeg je natuurlijk dat RUGBY een hele leuke sport is en dat jouw club SUPER is 
en dat iedereen eens zou moeten komen kijken!

HANDIGE INFO

Een handleiding voor beginners:
https://www.rugby.nl/sites/default/files/World%20Rugby%20Beginners%20Guide
%202019%20NL.pdf

Regels voor de Turven, Benjamins en Mini’s:
https://www.rugby.nl/sites/default/files/Aangepaste%20spelregels%20jeugd%202019-
2020%20%28v2%29.pdf

Meerjaren opleidingsplan:
https://www.rugby.nl/page/spelers-ontwikkeling
RAMO Hilversum:
http://www.rugbyacademymiddenoost.nl/

Rugbyclub ’t Gooi Jeugd:
https://www.rugbyclub-gooi.nl/jeugd-rugby-gtbm-turven-benjamins-mini/

Wat is rugby?:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dbFzetirITU

Mooie uitleg (in het Engels helaas) van het spel rugby
rugby 101
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Gooi YouTube en Facebookkanalen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHqrZy10yfhBP9kKc3CtVXtTTGEVzlN6

https://www.youtube.com/channel/UCkylIP5-w718tX_dQ4s_I4A/videos

https://business.facebook.com/rugbyclubtgooi/
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