
Oud Hollandse buitenspelen
spelen voor teams of voor in een spelcircuit

Bal hooghouden

Je krijgt 50 seconden de tijd om een voetbal hoog te houden.

Het aantal seconden is het aantal punten die je kunt behalen.

3 pogingen toegestaan. De hoogste telt natuurlijk.

Prijs: € 1,00 / dag

 

Ballonnen pompen

Wie pompt het snelste en laat zijn ballon als eerste klappen?

Het is pompen of verzuipen…. want de verliezer doet de afwas!

Prijs: € 7,50 / dag (incl. 30 ballonnen; extra ballonnen € 0,20 p.st))

Bierdoppenwerpen

Net als darten, maar dan met bierdoppen……

Wie kijkt nog het beste uit z'n doppen?

Prijs: € 2,50 / dag

Blik gooien

Met de balletjes mik je zorgvuldig naar de blikken die staan 

opgestapeld als een toren. Hoe meer blikken je omwerpt, hoe hoger 

je score wordt.

6 balletjes en 20 blikken

Prijs: € 2,50 / dag

Bliklopen

Afstand afleggen op de blikken. Eventueel met hindernissen.

2 paar blikken aanwezig

Prijs: € 2,50 / dag

Blokwerpen / Molka / Kubb

Een teamspel waarbij om de beurt met blokken geworpen moet 

worden om zoveel mogelijk punten te halen.

Prijs: € 2,50 / dag

Boerengolf

Sla de bal van achter een lijn in de emmers. 

Probeer zo vaak mogelijk te scoren in 50 seconden. 

Voor elke goal krijg je 2 punten.

Prijs: € 2,50 / dag



Brandje blussen

Ga in een rij achter elkaar zitten en geef de volle emmer met

water over je hoofd heen naar diegene die achter je zit.

De laatste vult een 2e emmer en geeft de lege emmer volgens 

dezelfde weer terug aan de eerste. De volste emmer (na 1 min.) wint!

Prijs: € 2,50 / dag

Dierengeluidenspel

In het bos zijn de wilde dieren. Zoek ze op door goed te luisteren 

naar hun geluiden.

Prijs: € 5,00

Eieren (plastic!) gooien

Wie gooit de meeste eieren in het blik van de koe?

Prijs: € 2,50 / dag 

Evenwichtsbalk

Loop zo snel mogelijk over de evenwichtsbalk. Elke loop in 1 keer

is 1 punt waard. Je hebt 50 seconden de tijd.

gratis

Fleshengelen

En het lijkt zo gemakkelijk om die ring over de flessehals te 

krijgen….

Prijs: € 2,50 / dag

Hoefijzerwerpen

De kunst van dit spel bestaat erin om zoveel mogelijk hoefijzers 

netjes rond het paaltje te werpen. De afstand kan willekeurig 

bepaald worden (min. 3 meter).

Voor elk hoefijzer die om de paal ligt krijg je 2 punten.

Prijs: € 2,50 / dag

Hoepelspringen

Spring met twee benen z.s.m. van hoepel naar hoepel 

zonder deze aan te raken.

Of kruip zo snel mogelijk door de hoepels heen.

Prijs: € 2,50 / dag



Jeu de boules

Probeer met de metalen ballen (boules) zo dicht mogelijk bij het 

houten balletje (but) te gooien.

Kan men 1 tegen 1 spelen, of met twee teams.

9 sets van 2 ballen aanwezig

Prijs: € 2,50 / dag

Klootschieten

Is een BAL sport waarbij deelnemers proberen een bal (de kloot)

onderhands zo ver mogelijk te werpen. En zo een parcours af te 

leggen in het bos. Wie dit lukt met de minst aantal worpen

heeft gewonnen!

Prijs: € 5,00 / dag

Korfbal

Gooi de bal of frisbee door de korf en je mag weer door lopen!

gratis

Planken verplaatsen

De groep moet proberen met behulp van planken, zonder met de 

voeten op de grond te komen, van A naar B te gaan. Dat kan door de

"vrije" plank met de handen naar voren te verplaatsen, en

vervolgens snel op de plank naar voren te springen.

Prijs: € 2,50 / dag

Ringgooien

Gooi om de beurt drie ringen naar de riek van de boer.

Als de ringen blijven hangen aan een tand scoor je een punt.

Prijs: € 2,50 / dag

Schiet het kaarsje uit

Leuk om in een parcours op te nemen. Probeer zo snel mogelijk

het kaarsje uit te maken door te schieten met een groot

waterpistool.

Prijs: € 2,50 / dag

Schietbord

Schiet de bal door de gaten. Wie scoort de meeste punten?

gratis



Skilopen

Met vier man op de skilatten vooruit lopen o.l.v. de teamleider.

Links…rechts….

2 paar ski's aanwezig 

Prijs: € 2,50 / dag

Skippyen

Spring met de skippybal een bepaalde afstand heen en terug.

Je start met 50 punten. Voor iedere seconde die je nodig hebt 

gaan er 2 punten af.

Prijs: € 2,50 / dag

Speurtocht

Een leuke speurtocht door de buurt met diverse vragen.

Duur: +/- 50 minuten.

Prijs: A4 kopie met invulmogelijkheid € 0,10 per exemplaar

Speurtocht met de GPS

Duur: +/- 50 minuten.

Een leuke speurtocht door de buurt met behulp van de gps en 

met diverse vragen.

Prijs: € 12,50 per gps

Spookkist

Een kist vol voorwerpen waarmee uw nachttocht of kampvuurverhaal 

een extra eng accent krijgt……

Prijs: € 2,50 / dag

Steltlopen

Op de stelten kun je proberen wie het langst in evenwicht kan 

blijven staan. Maar ook kun je kijken wie het snelst een afstand kan 

afleggen.  

2 paar stelten aanwezig

Prijs: € 2,50 / dag

Tarzanbaan

Gebruik het klimrek net als Tarzan. 

Kruip door de banden heen en terug, klim over de klimwand heen, 

slinger aan het touw, loop over het looptouw, ga aan de ladder 

hangen en grijp steeds naar de volgende sport tot de eindpaal.

gratis



Teken van Nederland

Maak aan je teamgenoten via tekeningen duidelijk welk woord,

persoon of uitdrukking er geraden dient te worden.

Prijs: € 2,50 / dag

Touwtrekken

Trek de tegenstander over de middenstreep met dit 15 meter lange

 touw. Welk team is het sterkste?

Prijs: € 2,50 / dag

Vissen
Vang de vissen en tel de punten bij elkaar op!

Prijs: € 2,50 / dag

Zaklopen

Beide voeten in de zak en springen maar! Wie kan het snelst een

afstand afleggen? Of welk team is als eerste over de streep?

2 jute zakken

Prijs: € 2,50 / dag



SPELVERHUUR

DATUM reservering :

DATUM SPELHUUR : Tijd ophalen :

Tijd terugbrengen :

Naam :

Adres : Afleveradres :

Tel. : E-mail :

SPEL AANTAL PRIJS DAGEN TOTAAL

Bal hoog houden 1,00€         

Ballonnenpompen 7,50€         

Bierdoppenwerpen 2,50€         

Blik gooien 2,50€         

Bliklopen 2,50€         

Blok werpen / Molka / kubb 2,50€         

Boerengolf 2,50€         

Brandje blussen 2,50€         

Dierengeluidenspel 5,00€         

Eieren gooien 2,50€         

Evenwichtsbalk gratis

Fleshengelen 2,50€         

Hoefijzer werpen 2,50€         

Hoepelspringen 2,50€         

Jeu de Boules 2,50€         

Klootschieten 5,00€         

Korfbal gratis

Planken verplaatsen 2,50€         

Ring gooien 2,50€         

Schiet het kaarsje uit 2,50€         

Schietbord gratis

Skilopen 2,50€         

Skippyen 2,50€         

Speurtocht 0,10€         

Speurtocht met gps 12,50€       

Spookkist 2,50€         

Steltlopen 2,50€         

Tarzanbaan gratis

Teken van Nederland 2,50€         

Touwtrekken 2,50€         

Vissen 2,50€         

Zaklopen 2,50€         

Subtotaal

Transport

KINDERVAKANTIEHUIS VALKEVEEN 
Roelofslaantje 6 

1411 HA NAARDEN 
Tel. 035-52 52 269 / E-mail: valkeveen@planet.nl 



SPEL AANTAL PRIJS DAGEN TOTAAL

Korting

Waarborg

Bezorgen

TOTAAL

Betaald :


