
Mede mogelijk gemaakt door

sportfryslan.nl/buurtspel



MIDGETGOLF MET SCOOPS
Benodigdheden: tennisbal, bal van de scoop 
Leeftijdscategorie: 6-10 jaar

Midgetgolf kun je ook thuis spelen. Maak zelf 
een leuke baan met hindernissen en spelen 
maar! Hoe doe je dat?

  Maak in tweetallen een midgetgolfbaan. 
De hindernissen en obstakels kun je maken 
van de blokken van het Kubb-spel (dit spel heb 
je al gekregen), een heuvel van zand of gebruik 
emmers. Maak er een mooi parcours van. 

  Maak een eindstation. Dit kun je bijvoorbeeld 
doen door het maken van een cirkel met 
stoepkrijt.

Klaar voor de start? Heb je alles klaargezet? Dan 
is het tijd om het spel te spelen.

 Je speelt het spel om en om. 
  Je legt de bal op de grond bij de startlijn en 
geeft de bal met je scoop een duw in de goede 
richting op de midgetgolfbaan. 

  Wie het minst aantal slagen nodig heeft 
om bij het eindstation te komen, die heeft 
gewonnen. Probeer slim gebruik te maken van 
de ‘obstakels’.

TIP  Heb je geen extra ballen, speel het spel dan 
om de beurt. Tel het aantal slagen. Heb je de 
minst aantal slagen gemaakt? Dan ben jij de 
winnaar. 

FRISBEE MIKKEN
Benodigdheden: flessen 
Leeftijdscategorie: 4-14 jaar

Wist je dat de frisbeesporten één van de snelst 
groeiende sporten ter wereld zijn? Het is 
ontzettend leuk om te doen. Er zijn verschillende 
spelvarianten. We lichten er hieronder één uit. 

 Vul voor iedereen een fles met water. 
  Als iemand je fles omgooit met de frisbee, haal 
dan eerst de frisbee en zet daarna je fles weer 
omhoog. 
  Je wint als je drie keer iemands fles raakt of als 
je aan het eind van het spel nog het meeste 
water in de fles hebt. 

TIP  Je kunt de fles ook vervangen door een 
blok van het Kubb-spel (dit spel heb je al 
gekregen).

Meer buurtspellen 
Er zijn nog veel meer spelletjes die je met een 
frisbee of met scoops kunt doen! Je kunt ze 
vinden op de site: sportfryslan.nl/buurtspel

Ideeen en spelletjes met 
een frisbee en scoops

Ga je weer mee om lekker buiten te spelen? Met de frisbee en je nieuwe scoops kun je 
leuke spelletjes doen. Kijk hier maar. Doe je mee?


