
Mede mogelijk gemaakt door

sportfryslan.nl/buurtspel



DARTEN
Benodigdheden: Dartspel
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden

Vind je darten een leuke sport? Probeer het uit! 
Op het dartspel kun je veel variaties maken om 
het spel nog leuker en afwisselender te maken:

  Probeer eerst de hoogste punten te raken en 
daarna steeds lagere. Begin met de 100, daarna 
de 50 en mik als laatste op de 20 punten. Wie 
heeft het minste aantal beurten nodig om ze 
alle drie in de goede volgorde te raken?
  Wie scoort de meeste punten als je met je 
'verkeerde' hand gooit?

  Wie scoort de meeste punten als je verder bij 
het bord vandaan staat? Wie kan het verst weg 
staan en daar vandaan 100 punten scoren? 

 
TIP  Lukt dat ook als je het bord niet ophangt, 

maar juist plat op de grond legt? 
Probeer maar!

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

SKIPPYBALLEN 
Benodigdheden: Skippybal en eventueel een 
timer en de blokken van het Kubb-spel 
Leeftijdscategorie: 4-10 jaar

Ben je al heel handig met je skippybal? Dat komt 
goed uit. We hebben een paar leuke spelletjes 
voor je bedacht. Zet um op!  

  Ga zo snel mogelijk over een -zelf gemaakt- 
parcourtje skippyballen. Als je een timer of een 
stopwatch hebt, kun je iemand vragen de tijd 
bij te houden. Wie is het snelst? En kun je je 
eigen tijd nog verbeteren?  
  Kun je hoog springen? Probeer dan heel hoog te 
springen en maak een halve of een hele draai.
  Maak een parcour met het Kubb-spel. 
Ga slalommen om de blokken van het 
Kubb-spel, zonder dat je de blokken raakt. 
Kun je dat ook zijwaarts of achteruit?

TIP  Speel je met een buurmeisje of buurjongetje? 
En heeft hij/zij ook een skippybal? Speel leuke 
wedstrijdjes tegen elkaar!

Ideeen en spelletjes met een skippybal 
en een outdoor dartgame.

De winter komt eraan! Ook in deze tijd is het heerlijk om buiten te spelen. 
Neem de skippybal mee naar buiten. Hang het dartbord op in een boom of aan de waslijn 

en spelen maar. Doe je mee?


