
Mede mogelijk gemaakt door

sportfryslan.nl/buurtspel



BLIKSPUIT
Benodigdheden: voetbal
Leeftijdscategorie: 8 – 14 jaar

Aan het begin van het spel is één kind de 
zoeker. Dit kind heeft de bal, de rest mag zich 
verstoppen. Wanneer alle kinderen verstopt zijn, 
gaat de zoeker de andere kinderen zoeken.

  De bal blijft achter op een centrale plaats.
  Wanneer een verstopt kind gezien wordt, rent 
de zoeker terug naar de bal, en roept de naam 
van het gevonden kind, terwijl hij/zij de bal 
aanraakt. 

  Het gevonden kind is nu af en kan tevoorschijn 
komen. 

Als alle kinderen gevonden zijn en afgeroepen, is 
het spel afgelopen. Maar de kinderen die af zijn, 
kunnen ook weer vrij komen: 

  Wanneer een kind dat nog niet af is, de bal 
wegschopt, zijn alle kinderen weer vrij en 
kunnen zich weer verstoppen. 

  De zoeker mag pas weer beginnen met zoeken 
wanneer hij de bal weer te pakken heeft en op 
de centrale plaats heeft neergelegd.

BLOKKEN SCHIETEN
Benodigdheden: blokken en een voetbal
Leeftijdscategorie: 4 - 14 jaar

Iedereen zet zijn eigen blok neer op een veldje 
of op straat. De blokken moeten kriskras door 
elkaar staan en niet te ver uit elkaar (ongeveer 
10 stappen). 

  Iedereen speelt voor zichzelf en probeert het 
blok van een ander om te schieten. 
  Je eigen blok bescherm je natuurlijk zo goed 
mogelijk, zodat die niet snel omvergeschoten 
wordt. 
  Iedereen begint met 5 punten. Als jouw blok 
omvalt, verlies je een punt. En als je een blok 
van een ander omschiet, krijg je er een punt bij. 
Wie heeft er als eerste 10 punten?

Meer buurtspellen 
Er zijn nog zoveel andere spelletjes met 
een (voet)bal te doen! Je kunt denken aan 
stoepranden, flessenvoetbal en fopbal. Deze 
spelletjes staan op onze website beschreven: 
sportfryslan.nl/buurtspel

ideeen en spelletjes met blikspuit 
en blokken schieten

Heb je zin om lekker buiten te spelen met een bal? Wij hebben twee leuke 
spelletjes voor je bedacht: ken je blikspuiten en blok schieten? We geven je hieronder 

de spelregels. Doe je mee?


