
Mede mogelijk gemaakt door

sportfryslan.nl/buurtspel



OVER EN WEER
Benodigdheden:  Skateboard en een vriendje/

vriendinnetje
Leeftijdscategorie: 4-8 jaar

Ga met z’n tweeën tegenover elkaar zitten en 
duw het skateboard over en weer naar elkaar toe 
zoals je ook een bal naar elkaar kunt overrollen. 
Probeer de afstand steeds een beetje groter te 
maken. Lukt het dan ook nog om het skateboard 
precies bij de ander te laten uitkomen? En als je 
je knuffel op het skateboard legt, blijft die er dan 
op liggen?

SJOELEN
Benodigdheden:  Skateboard en Kubb-blokken
Leeftijdscategorie: 8-14 jaar

Zet de Kubb-blokken naast elkaar met wat 
ruimte ertussen. Het skateboard moet er 
makkelijk tussendoor passen. Vanaf een 
afstandje probeer je het skateboard tussen de 
Kubb-blokken door te rollen zonder de blokken 
te raken. Als je meer van deze poortjes naast 
elkaar maakt, lijkt het op een reuzensjoelbak. 
Kun jij het skateboard door elk poortje krijgen? 
Ook als je op een grotere afstand gaat staan? 
Als je de poortjes punten geeft, kun je er een 
wedstrijd van maken.

KARRETJE STAPELEN
Benodigdheden:  Skateboard, springtouw en 

Kubb-blokken
Leeftijdscategorie: 4-10 jaar

Maak het springtouw vast aan het skateboard 
zodat je het skateboard met het touw achter 
je aan kunt trekken. Zet een Kubb-blok op het 
skateboard en trek het skateboard achter je 
aan over de stoep of over een zelf bedacht 
parcourtje. Lukt dit ook als je wat sneller loopt? 
En als je er meer Kubb-blokken opzet? Je kunt 
van de Kubb-blokken een toren maken op het 
skateboard en er dan voorzichtig mee gaan 
rijden. Best moeilijk om die toren niet te laten 
omvallen! Doe je best!

Meer buurtspellen 
Er zijn nog veel meer spelletjes die je met het 
skateboard kunt doen! Je kunt ze vinden op 
sportfryslan.nl/buurtspel

OUDERS OPGELET  Bij kinderen kan het spelen 
met speelgoed tot gevaarlijke situaties leiden. 
Houd als ouder/verzorger altijd een oogje in 
het zeil.

Ideeen en spelletjes met het 
skateboard. Doe je mee?

Om goed te kunnen skateboarden moet je veel oefenen. Heel veel zelfs. Vooral als je
 ook nog leuke trucjes op je skateboard wilt kunnen maken. Maar al dat oefenen is 

natuurlijk ook superleuk! Als het echte skateboarden nog wat te moeilijk is, kun je je 
uitleven met deze 4 coole spelletjes. Pak je skateboard, succes!

TIP  Wil je eerst even 
kijken hoe je de 
techniek van het 
skateboarden 
onder de knie kunt 
krijgen? Scan de 
QR code.


