
 

 

 
 

Vortexwerpen 
 

  

Regels  Materiaal 

• Iedereen mag op volgorde 1x inwerpen 

• iedereen heeft ten minste 2 pogingen (bij 
voldoende tijd een derde poging), de verste telt. 

• elk teamlid werpt zijn pogingen achter elkaar! 

• als iedereen zijn pogingen heeft gehad, worden de 
prestaties opgemeten 

• er wordt geworpen met een NERF vortex van 32 
cm lang 

• voor een geldige poging: 
- blijf achter de werplijn  
-  werp de vortex over het hoofd (slingeren 
 verboden)  
- werp de vortex zodat deze binnen de 
 sector landt 

  • 6 vortexen (eventueel meer) 

• meetlint van 100 meter (evt. met markeringspen) 

• 2 sets bordjes met nummers (aantal afhankelijk 
van grootste groep tegelijkertijd bij dit onderdeel) 

• banken/pylonen waar wachtende leerlingen 
op/achter blijven 

• evt. rode en witte vlag 

• mapje met scoreformulieren en potloden/pennen 

    

Notulist /schrijver(tussen afwerpplaats en 
wachtende lln) 

  Aantal juryleden: minimaal 4, bij voorkeur 5 

• nummert de leerlingen op het scoreformulier 
overeenkomstig met de nummers op de bordjes 

• maakt de volgorde van deelnemers bekend  

• roept de volgende leerling op (“Jan, daarna Henk”) 

• wanneer iedereen al zijn beurten heeft gehad:  
leest de prestaties af op het meetlint (aan de 
binnenzijde van de afwerplijn), rondt de prestatie 
af op hele centimeters naar beneden en noteert de 
prestaties op het scoreformulier 

  • 1 notulist 

• 1 jurylid meten 1 

• 2 juryleden meten 2 

• evt. een extra jurylid dat de vortexen terugbrengt 

    
 
 

 
 
 

 
 

 
een vortex 

Jurylid meten 1 (naast afwerplijn)   

• bepaalt of de poging geldig is (zie regels) 

• indien ongeldig: rode vlag opsteken of “ongeldig” 
zeggen 

• wanneer iedereen al zijn beurten heeft gehad 
worden de afstanden opgemeten: trek het meetlint 
over het punt waar de sectorlijnen hun snijpunt 
hebben (zie afbeelding) 

  

   

2 Juryleden meten 2 (zijkant v/d sectorlijn in veld)   

• kijkt waar de vortex neerkomt en plaatst het bordje 
met nummer (bordje 1 voor Jan) op de plaats van 
neerkomen (afdruk dichtst bij de afwerplijn) 

• tip: plaats de bordjes zo, zodat ze vanaf de zijkant 
– voor jou – leesbaar zijn 

• herhaal de vorige stap wanneer Jan weer aan de 
beurt komt:. Bepaal vervolgens of zijn tweede 
worp verder is.  
- ja: verwijder bordje van de eerste worp 
- nee: verwijder het bordje van de tweede  
- twijfel: beide bordjes laten staan. 

• wanneer iedereen al zijn beurten heeft gehad 
worden de afstanden opgemeten: houd het 0-punt 
van het meetlint bij de bordjes (zie afbeelding) 

  

 
 
 
 
 
 
 


