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ESTAFETTE-LOOP
Benodigdheden:   Tennispaal 

en rackets
Kubb-spel 
Knikkers

Leeftijdscategorie: 4 - 10 jaar

Je zet twee stokken van 
het Kubbspel in de grond 
als keerpunten aan het 
eind van een zelfbedacht 
estafetteparcours. Maak een 
startlijn en ga klaarstaan. Houd 
je racket met twee handen 
vast bij de handgreep en zet 
een blok van het Kubb-spel 
op het ronde gedeelte 
van het racket, op het 
tennisblad. Wie kan er het 
snelst naar zijn stok en weer 
terug rennen zonder dat het 
Kubb-blok van het tennisblad 
afvalt? Je mag ‘m niet stiekem 
vasthouden. En kun je 
’t ook als je je racket 
met maar één hand 
vasthoudt? Probeer 
het maar!
Als variatie hierop 
kun je hetzelfde 
spelletje doen met 
knikkers op je racket 
in plaats van een 
Kubb-blok. Kun je 
het estafetteparcours 
lopen met twintig knikkers (of 
misschien wel meer?) zonder dat ze er af vallen?

BADMIN-TENNIS 
Benodigdheden:    Rackets die bij de 

tennispaal horen
Stuiterbal die je vorige 
keer gekregen hebt (en 
eventueel de flyer blister)
Net van het badmintonspel

Leeftijdscategorie: 8 - 14 jaar

Speel de bal rustig over het net naar de ander en 
probeer samen tien keer over te spelen. Je zult 
merken dat dat best lastig kan zijn. 

Maak het jezelf iets makkelijker met deze variatie: 
Leg de rackets op de grond: aan elke kant van het 
net één racket. Bij elk racket staat een speler die de 
stuiterbal over het net gooit en met de stuiterbal 
het racket aan de overkant probeert te raken. Dit 
kun je ook met de flyer blister doen. Bedenken jullie 
er zelf een leuke puntentelling bij?

Meer buurtspellen 
Er zijn nog veel meer spelletjes die 

je kunt doen! Je kunt ze vinden op 
sportfryslan.nl/buurtspel

OUDERS OPGELET
Bij jonge kinderen kan het spelen 

met speelgoed tot gevaarlijke 
situaties leiden. Houd dus altijd een 
oogje in het zeil.

ideeen en spelletjes met 
DE Tennispaal. Doe je mee?

Met deze tennispaal kun jij je buiten lekker uitleven! Alleen, of des te leuker, met zijn 
tweeën! Dus vraag je broertje, een vriendje of je buurmeisje om mee te doen en ga 

lekker naar buiten. We hebben weer heel wat leuke spelletjes voor je verzameld!

TIP Er zijn nog veel 
meer spelletjes 
die je met de 
tennispaal kunt 
doen! Scan de 
QR code.
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