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CROQUETPARCOURS
Benodigdheden:  Croquetstokken, één voor 

elke speler. Gekleurde ballen, 
één voor elke speler. Metalen 
poortjes om in de grond te steken

Leeftijdscategorie: 6-14 jaar

Bij croquet maak je zelf het parcours. Kies 
het beginpunt en sla hier het eerste poortje 
in de grond. Ga naar links, rechts of helemaal 
rechtdoor en maak het parcours en de volgorde 
aan de hand van het aantal poortjes. Is het 
parcours niet moeilijk genoeg? Je kunt zelf 
extra poortjes bijmaken, bijvoorbeeld met een 
ijzerdraadje.

  Leg de ballen om te beginnen op een 
stoklengte van het eerste poortje. 
  Kies een kleur
  Is de bal volledig door het poortje? Dan mag je 
nog een keer slaan. 
  Sloeg je de bal door twee poortjes tegelijk? 
Bingo! Je krijgt twee extra pogingen! 
  Je mag net zolang doorgaan, tot een poging 
mislukt. Niet gelukt? Dan is de volgende speler 
aan de beurt. 
  Neem de poortjes in de juiste volgorde, anders 
telt je slag niet.

TIP Vind je het nog een beetje moeilijk om de bal 
met een croquetstok vooruit te slaan? Dan kun 

je het natuurlijk ook zonder stok doen: probeer 
de bal maar gewoon met je handen richting het 
poortje te rollen in plaats van met de stok tegen 
de bal te slaan.

CROQUETSJOELEN 
Benodigdheden:  4 metalen croquetpoortjes, 

4 gekleurde ballen, 
1 croquetstok

Leeftijdscategorie: 4-10 jaar

Als je de metalen poortjes naast elkaar op één 
lijn zet, en je gaat er op een afstandje voor 
staan, lijkt het net een reuzensjoelbak met 
openingen waar je de bal doorheen moet rollen. 
Kun jij de vier ballen door de vier poortjes van 
de sjoelbak krijgen? Je kunt de ballen met je 
handen rollen, maar je kunt ook de croquetstok 
gebruiken om de bal te slaan. Wat vind je leuker? 
Wie wint er?

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 
croquet. Doe je mee?

De lente komt er aan! Tijd om weer lekker buiten te spelen.  Wist je dat croquet 
( je spreek het uit als krò-kèt) in het jaar 1900 een Olympische sport was? Het is al een 
oud spelletje, maar het is een super leuk spel. Iedereen kan er aan meedoen: speel het 

spel met je opa, oma, vader, moeder of met je vriendjes/vriendinnetjes. 
Het spel is simpel: in zo weinig mogelijk slagen moet je de bal door alle poortjes krijgen.

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

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