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BALANCEREN
Benodigdheden:  Jumping Ball
Leeftijdscategorie: 4-8 jaar

Het valt niet mee om zomaar op de jumping ball 
te blijven staan. Probeer maar eens je evenwicht 
te bewaren als je er voorzichtig op gaat staan. 
Heb je misschien even een steuntje nodig? 
Dat kan hoor. Zorg dat je niet omvalt.
Als je zonder steun kunt blijven staan, kun je 
samen met iemand anders om de beurt kleine 
balansopdrachten geven aan degene die op de 
jumping ball staat. Bijvoorbeeld: raak je knieën 
aan, doe je handen in de lucht, tik de bal van de 
jumping ball aan, gooi een balletje of iets anders 
voorzichtig op en vang het weer.

TIP Als je dit wilt uitbreiden naar het echte 
jumpen, kun je het iets makkelijker maken als 
je ergens op kunt steunen. Dat kan een klimrek 
zijn, maar ook een tuinhek of een kippenhok 
of je houdt de handen van een vriendje of je 
moeder eerst even vast om op te steunen.

OVERROLLEN 
Benodigdheden:  Jumping Ball
Leeftijdscategorie: 4-10 jaar

Ga tegenover elkaar zitten op een kleine afstand 
van elkaar. Zet de jumping ball op de zijkant en rol 
‘m op z’n dunne zijkant als een soort hoepel naar 

de ander tegenover je. Als dat heel makkelijk 
gaat, kun je wat verder uit elkaar gaan zitten. 
Lukt het dan ook nog?

SLALOM 
Benodigdheden:  Jumping Ball

Kubb-spel dat je eerder 
al ontvangen hebt

Leeftijdscategorie: 10-14 jaar

Zet de Kubb-blokken met steeds wat 
tussenruimte op een rij. Lukt het je om 
slalommend van het begin van de rij naar het 
einde te jumpen? Als je meer jumping balls hebt, 
kun je samen met anderen wedstrijdjes houden 
wie het snelst is. Of je neemt de tijd op hoe lang 
je er over doet om de hele slalom af te leggen. 

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 
de jumping ball. Doe je mee?

De jumping ball is natuurlijk gemaakt om mee te springen: te jumpen. Maar als je dat 
nog wat te moeilijk vindt of als je even wat anders wilt doen, dan hebben we hier een 

paar leuke ideeën voor je!

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

een oogje in het zeil.
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