
Oud Hollandse (tafel) spelen

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

Blaasvoetbal
Probeer met een rietje een balletje in elkaars doel te blazen.

Prijs: € 2,50

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

Boerenroulette/dopspel
Laat de tol over het bord draaien zodat de kogeltjes in een 

van de gaatjes rollen. Wie heeft de meeste punten.

Prijs: € 2,50 / dag

Breinbrekers
Zonder oplosssingen……hehehe

Wie lost deze 8 puzzels op?

Prijs: € 4,00 / dag

Carrom / ringbiljart
Carrom is een bordspel voor twee of vier personen. 

Het lijkt op sjoelen en poolbiljart. Het doel is om als eerste de 9 eigen

stenen weg te spelen in de gaten door middel van een schietschijf.

Prijs: € 5,00 / dag



Ezeltje prik je
Wie kent het niet? Een blinddoek om en dan proberen om de staart 

van de ezel op de juiste plek te krijgen!

Prijs: € 2,50 / dag

Groot Casino
Roulette: een groot speellaken met echte fiches en een 

professioneel roulettewiel. Rien ne va plus!

Black jack: een groot speellaken en een pak kaarten.

Poker: wie bluft het beste? (zelf zonnebril meenemen!)

Prijs: € 25,00

Cryptische plaatsnamen raden
Deze quiz bestaat uit cryptische omschrijvingen van plaatsnamen.

Wie heeft de meeste goed?

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

Dammen
Wit begint en zwart wint….of was het andersom?

Grote uitvoering van foam (1 exemplaar te huur) of ouderwets

op een normaal houten speelbord (3 exemplaren te huur)

Prijs: per stuk € 2,50 / dag

Doe-de-deur-dicht
Probeer alle negen cijfers om te krijgen door met twee dobbelstenen 

de juiste combinatie te maken. 

Dobbel- en denkspel.

Prijs: € 2,50 / dag

Domino groot (stenen van 5 x 10 cm)
Domino: Wie plaats het snelst de passende stenen aan?

Prijs: € 2,50 / dag 

Eieren (plastic!) gooien
Wie gooit de meeste eieren in het blik van de koe?

Prijs: € 2,50 / dag 

  CRYPTISCHE OMSCHRIJVINGEN VAN PLAATSNAMEN 

  NAAM: ……………………………………………………...  

Nr. Omschrijving Antwoord 

1 Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de    

  eigenaar nu naar zijn….   

2 Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en …   

      

3 Monniken bidden en ridders vechten, ik zit dan    

  ook rustiger in een monnikenkapel dan in een …   

4 Ik hou alleen van zomers vandaar dat ik…   

      

5 Een koekoek vroeg zich af waar zal ik mijn….   

      

6 Wat een man niet kan maar een vrouw wel is…   

      

7 Tengels in de inkt.   

      

8 Anne trouwde met Hugo, een kasteelheer, en het    

  hele hof was het er mee eens, want Anne was...   

9 Na die vechtpartij had ik mooi een …..   

      

10 Het was de schuld van Els, maar denk je   

  dat het….   

11 Er hangt een kledingstuk aan een houten paal.   

 



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

krijgen….

Prijs: € 2,50 / dag

Ganzenbord groot (spelbord van 50 x 70 cm)
Speel het avontuurlijke leven van de ganzen. Vooruit, achteruit,

springen of wachten in de put… wie kent het niet!?

Prijs: € 2,50 / dag

Jenga
Peuter omstebeurt een balkje los. Wie laat de toren omvallen?

Prijs: € 2,50 / dag

Mikado groot (50 cm stokken)
Mikado: Raap zoveel mogelijk stokken op van het speelveld. 

Maar pas op: als een andere stok beweegt is de beurt voorbij!

Prijs: € 2,50 / dag

Muizenvangen
Plotseling glijdt de muis naar beneden door de pijp….

Wie kan hem vangen voordat hij in een broekspijp duikt?

Prijs: € 2,50 / dag

Muntgooien in water
Wie kan het muntje in het glaasje gooien in de grote waterbak?

Als het lukt win je alles wat in het water ligt!

Prijs: € 2,50 / dag

Party & Co junior
In teamverband vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.

Prijs: € 2,50 / dag



Rad van fortuin
Wie heeft een geluksnummer getrokken en de prijs gewonnen.

Rad met nummers is aanwezig.

Eventuele prijzen dient U zelf te verzorgen.

Prijs: € 5,00 / 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

Schaken
Normaal formaat houten speelbord met houten schaakstukken.

3 exemplaren te huur

Prijs: per stuk € 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

Sjoelen
30 houten schijven worden naar de poortjes achterin gemikt.

De schijven die niet in een vakje belanden mogen  een 2e en een 3e

keer weggeschoven worden.

3 exemplaren te huur

Prijs: per stuk € 5,00 / dag

Smurfenspel (spelbord van 50 x 65 cm)
Voor 2,3 of 4 spelers vanaf 4 jaar.

Breng de smurfen zo snel mogelijk naar hun  

paddenstoelenhuisjes voordat Gargamel ze pakt!

Prijs: € 2,50 / dag

Spiegelschrijven
Door in de spiegel te kijken probeer je een traject zo goed mogelijk

af te leggen met een potlood en papier. Of je probeert woorden te 

schrijven…lastig maar leuk.

incl. parcours

Prijs: € 5,00 / dag



Spijker poepen
Om de middel een touw met aan het uiteinde een spijker.

En dan proberen om de spijker in de fles te krijgen zonder je handen

te gebruiken. Lijkt zo gemakkelijk!

Prijs: € 2,50 / dag

Spiraal
Het spiraalspel wordt gespeeld door 1 persoon tegelijk. Probeer de 

spiraal te volgen met een ring, zonder dat deze ring de spiraal raakt.

(elektronisch spel)

Prijs: € 7,50 / dag

Spreekwoordentekening
In deze tekening worden 55 bekende spreekwoorden uitgebeeld. 

Wie vind er de meeste?

Inclusief 10 invulformulieren.

Prijs: A3 kopie geplastificeerd te huur € 2,50 / dag

extra invulformulieren € 0,10 ct. per stuk

Tafel behendigheidsspelen
Gatenspel, labyrinth, trekbiljart en kogelvangen.

Prijs: € 9,00 / dag voor 4 spelen (€ 2,50 per spel apart)

Teken van Nederland
Maak aan je teamgenoten via tekeningen duidelijk welk woord,

persoon of uitdrukking er geraden dient te worden.

Prijs: € 2,50 / dag

Twister

Een draaischijf geeft aan waar handen en voeten moeten worden 

geplaatst.

De speler die erin slaagt het langst overeind te blijven, wint.

Prijs: € 2,50 / dag

Valentino-biljart
Speel de ballen zoveel mogelijk in de vanggaten met de hoogste 

waarde. 

Prijs: € 7,50 / dag



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

Prijs: € 2,50 / dag

10-minutentest
Deze test is een uitdaging voor snelle en slimme denkers. Doe in 

exact 10 minuten deze test en bekijk je intelligentiescore.

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

10 MINUTEN TEST     
Omschrijving Antwoord Pnt 

Iemand gaat 12 uur slapen. Hij stelt de wekker af en wordt volgens de wekker     

om 1 uur wakker. Hoeveel uur heeft hij geslapen?     

     

Hoeveel maanden in het jaar hebben 28 dagen?     

     

Een dokter geeft je drie tabletten en zegt: "Neem om het half uur één tablet in".      

Hoelang doe je met deze tabletten totdat ze op zijn?     

     

Bestaat 5 december ook in Engeland?     

     

Een boer heeft 17 schapen. Alle, met uitzondering van 9 schapen, gaan dood.      

Hoeveel levende schapen houdt hij over?     

     

Er staat ergens een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het zuiden.      

Er loopt een beer voorbij. Welke kleur heeft de beer?     

     
Is het in Rusland toegestaan dat een man met de zuster van zijn weduwe 
trouwt?     

     

Kan iemand die ten westen van de Missisipi woont, ten oosten van deze rivier      

begraven zijn?     

     

Hoeveel dieren van elk soort heeft Mozes in de Ark meegenomen?     

     

Deel 30 door een half en tel er 10 bij op. Wat is de uitkomst?     

     

"Je bent wel mijn zoon, echter ik ben niet je vader". Wie zei dit?     

     

In 1912 werd een gouden munt met het opschrift "46 voor Christus" gevonden.      



SPELVERHUUR

DATUM reservering :

DATUM SPELHUUR : Tijd ophalen :

Tijd terugbrengen :

Naam :

Adres : Afleveradres :

Tel. : E-mail :

SPEL AANTAL PRIJS DAGEN TOTAAL

10-minutentest 0,10€         

Ballonnenpompen 7,50€         

Bierdoppenwerpen 2,50€         

Blaasvoetbal 2,50€         

Blik gooien 2,50€         

Boerenroulette/dopspel 2,50€         

Breinbrekers (8 st.) 4,00€         

Carrom/ringbiljart 5,00€         

Casino 25,00€       

Cryptische plaatsen raden 0,10€         

Dammen groot (foam) 2,50€         

Dammen hout 2,50€         

Doe-de-deur-dicht 2,50€         

Domino groot 2,50€         

Eieren gooien 2,50€         

Ezeltje prik je 2,50€         

Fleshengelen 2,50€         

Ganzenbord groot 2,50€         

Gatenspel 2,50€         

Jenga 2,50€         

Kogelvangen 2,50€         

Labyrinth 2,50€         

Mikado groot (50 cm) 2,50€         

Muizenvangen 2,50€         

Muntgooien in water 2,50€         

Party & Co junior 2,50€         

Popcornmachine 5,00€         

Rad van Fortuin 5,00€         

Schaken 2,50€         

Schiet 't kaarsje uit 2,50€         

Sjoelen 5,00€         

Smurfenbordspel 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

Speurtocht 0,10€         

Spiegelschrijven 5,00€         

Spijkerpoepen 2,50€         

Spiraal 7,50€         

Spreekwoorden invulformulier 0,10€         

Spreekwoordentek. 0,50€         

Tafelbehendigheidsspelen 9,00€         

Teken van Nederland 2,50€         

Trekbiljart 2,50€         

Twister 2,50€         

Valentino biljart 7,50€         

Vissen 2,50€         

Korting

Waarborg

Bezorgen

TOTAAL

Betaald :


