
Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Herbergspelen

Het leven in de Middeleeuwen was zwaar. 
Mannen hadden lange werkdagen, terwijl 
vrouwen vaak voor grote gezinnen moesten 
zorgen. Het was dus geen wonder, dat veel 
mensen hun toevlucht zochten in de herberg voor 
het nodige vertier. Zo ontstonden er in de herberg 
verschillende boeiende tafelspelen.

“Hartelijk dank voor de spelen, ze waren echt 
een doorslaand succes!”
Anneke Renckens, Special Olympics, Den Bosch

Wij bieden u met de Herbergspelen een selectie 
uit deze oude spelen. Houten tafelspelen, 
waarbij concentratie, behendigheid en 
reactievermogen centraal staan. Gegarandeerd 
vertier en vermaeck! Ideaal tijdens de koude 
wintermaanden of als ´brekertje´ tijdens 
feestavonden, recepties, bruiloften etc.
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Onderdelen Herbergspelen

Haal allereerst het starttouw 
door de gleuf die zich aan de 
voorzijde van het spel bevindt. 
Wind de tol zo strak mogelijk 
op en plaats hem met de 
smalle kant naar onderen in 
het spel. Lanceer de tol met 

een flinke ruk aan het touw terwijl u met uw 
andere hand het spel op zijn plaats houdt. 
Wie tolt de meeste kegels om?

Toptafel

Plaats de biljartbal aan het 
einde van de stokken (aan 
de kant van de bevestiging). 
Beweeg de stokken uit elkaar, 
zonder ze op te tillen. De 
biljartbal rolt nu naar u toe. 
Probeer de biljartbal te sturen 

naar het gat met de hoogste score.

Trekbiljart

Iedere speler begint met tien 
schijven. Probeer met de keu 
vanaf de startlijn de schijven 
in de ruit te stoten. De ruit is 
gemarkeerd door vijf pinnen 
en voorzien van een breed 
elastiek. Schijven die niet in 

de ruit terechtkomen, blijven gewoon op het 
spel liggen en mogen doorgestoten worden.

Schuiftafel

Dit in Belgische cafés nog 
altijd zeer populaire werpspel 
dient als volgt gespeeld te 
worden. Iedere speler probeert 
vanaf de gemarkeerde 
werpplaats (ca. 1,5 m.) tien 
schijven in de ronde gaten te 

gooien. Werpt u de schijven in het ‘kruis’ dan 
levert dit de maximale score op.

Tonspel

Achtpersoons spel 
met Koninklijke allure. 
Middeleeuwse voorloper 
van de flipperkast. Probeer 
met uw hamertje twee 
poortjes te verdedigen tegen 
het aanstormende balletje. 

De jumbo, altijd en overal een succes. 
Waarschuwing: kan verslavend werken

Jumbo-Hamerspel
Een opwindend denk- en 
concentratiespel. Een 
driedimensionale variant op 
het bekende vier op een rij 
spel. Twee spelers met witte 
bollen opereren tegen twee 
spelers met donkere bollen. 

Winnaar is het team dat als eerste vier bollen 
in een rechte lijn (horizontaal, verticaal of 
diagonaal) weet te creëren. 

Pinbollen

Een spelenset is goed voor 2 á 3 uur vermaak.
Alle spelen zijn voorzien van duidelijke spelbeschrijvingen.
Eventueel kunnen er scorekaarten worden bijgeleverd.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.

Tijdsduur

Een rondwandelende Troubadour, een Delfts Blauwe Dame of een Klompendansgroep kan de sfeer nog verder verhogen. 
En... ook voor oude ambachten bent u bij ons aan het goede adres. Van klompenmaker tot palingrokerij en nog twintig 
andere ambachten. Eens proeven van o.a. polkabrokken, trekdrop, boterbabbelaars en stroopsoldaatjes? Reserveer dan 
onze Old Dutch Candyshop inclusief suikeroom.

Extra’s
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

King Size Spelen

Set van negen strategische en tactische spelen 
waarbij behendigheid een grote rol speelt. 
De spelen zijn een uitvergroting van klassieke 
tafelspelen. Van Jenga en Mastermind tot 
Magische Kubussen. Let speciaal op ons nieuwe 
spel Labyrinth. Een spel met teambuildende 
elementen.

“SPEV is snel en professioneel, leuke spelen!”
Trudy Bakker, Cromvliet, Den Haag

Door de spelen uit te vergroten wordt een groter 
effect bereikt wat weer leidt tot groter spelplezier. 
Eventueel in circuitvorm te beoefenen. 
Alle spelen zijn voorzien van duidelijke 
spelomschrijvingen en scorekaarten. 
Prima inzetbaar tijdens 
teambuildingsprogramma’s.
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Onderdelen King Size Spelen

Groot spel met een doorsnede 
van maar liefst twee meter. 
Vier spelers gaan op de 
gekleurde voetstappen van 
het wiebelplateau staan. 
Door hun lichaamsgewicht te 
verplaatsen gaat een bal rollen 

door het labyrinth. Welk team bereikt in de 
kortste tijd de finish?

King Size Labyrinth

Twaalf stokken, door touw 
aan elkaar verbonden, vormen 
een “inktvis constructie”. 
Twee spelers houden aan de 
uiteinden de stokken vast. 
De medespelers voeren van 
onderuit nieuwe stokken 

aan. Welk team plaatst de twaalf stokken 
op elkaar en houdt deze constructie dertig 
seconde intact! 

Octopus

Vuurtoren van twee meter 
hoogte voorzien van 
‘wiebelplateau’. Ieder team 
ontvangt twaalf grote pionnen 
en een King Size dobbelsteen. 
Wanneer zes geworpen wordt 
mag een pion op de vuurtoren 

geplaatst worden. Welke team is als eerste 
alle pionnen ‘kwijt!’

Lighthouse

King Size Mikado is een 
gezelschapsspel. De naam 
Mikado betekent in het Japans 
keizer en verwijst naar de 
blauwe stok die de hoogste 
waarde vertegenwoordigt. 
Uit een wirwar van stokken 

moet een stok verwijderd worden zonder de 
andere stokken te bewegen. Deze King Size 
versie wordt gespeeld met stokken van 93 cm 
lengte.

King Size Mikado

De speeltoren is gevuld met 
twintig gekleurde speelballen 
in vier kleuren. De in de toren 
geplaatste stokken houden de 
ballen op hun plaats. Door de 
stokken tactisch te verplaatsen 
rollen de ballen uit de cactus. 

Welk team heeft als eerst zijn speelballen uit 
de cactus? 

Cactus

Het denkspel bij uitstek! 
Het ene team vervaardigt de 
code, het andere probeert 
de kleurencode te kraken. 
Wie lukt dit in het minst 
aantal pogingen? Een echte 
hersenkraker waarbij er 

gespeeld wordt volgens het ‘Best of Three’ 
principe. 

Masters

Velen combinaties mogelijk, 
technisch inzicht vereist 
en….. de snelste tijd telt! 
Welk team zet als eerste 
deze driedimensionale Kubus 
in elkaar. De basis wordt 
gevormd door twaalf speciaal 

gevormde stokken van elk 70 cm lang.

Cube
Naarmate de constructie 
hoger wordt, wordt het geheel 
steeds instabieler. Ieder team 
ontvangt 14 sticks van 80 
cm lengte. Leg de sticks om 
beurten op de schaal. Maak 
het de tegenstander zo lastig 

mogelijk. Welk team heeft de meest vaste 
hand?

Balance

Een spelenset is goed voor 2 á 4 uur vermaak.
Alle spelen zijn voorzien van duidelijke spelbeschrijvingen.
Eventueel kunnen er scorekaarten worden bijgeleverd.
Bij gunstige weersomstandigheden op het terras speelbaar.

Tijdsduur
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Dickens 
   Pub Games

Wie kent niet de werken van Charles Dickens? 
Oliver Twist, A Christmas Carol en David 
Copperfield. Stuk voor stuk klassiekers. In 
Dickens´ tijd nam de pub een prominente plaats 
in, in het leven van de gemiddelde Brit. Het was 
dé ontmoetingsplek om heerlijk bij te kletsen of 
zich te ontspannen met authentieke spelen.

De boeken van Charles Dickens hebben SPEV 
geïnspireerd tot de ontwikkeling van een 
nieuwe spelenset: de ´Dickens Pub Games´. 
Deze originele Britse spelenset bestaat uit zeven 
gevarieerde tafelspelen. Ideaal vermaak tijdens 
de koude wintermaanden of als ´brekertje´ tijdens 
feestavonden, recepties, bruiloften etc.
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Onderdelen Dickens Pub Games

Een spel dat gelijkenis 
vertoont met het bekende 
Horseshoe Throwing. Probeer 
de ringen van een afstand van 
twee meter rond de ´hob´ te 
werpen.

Quoits

Twee spelers werpen om 
beurten twee dobbelstenen in 
het middenvak van het spel. 
Het aantal ogen bepaalt ´de 
deuren´ die gesloten worden. 
Welke speler sluit als eerste 
alle vakjes?

Shut the Box

Een afgeleide van het 
authentieke biljartspel. Stoot 
de gekleurde ballen met 
behulp van een keu in de 
corresponderende holes.

Bar Billiards

Stuur met de dobbelstenen uw 
paard over het raceparcours. 
Kijk echter uit voor ´the 
Ditch´ en ´the Oxer´. Ook een 
ontmoeting met ´the Vet´ en 
´the Blacksmith´ valt af te 
raden. Wie finisht het eerst?

Ascot Horse Race

Achtpersoons spel 
met Koninklijke allure. 
Middeleeuwse voorloper 
van de flipperkast. Probeer 
met uw hamertje twee 
poortjes te verdedigen tegen 
het aanstormende balletje. 

De jumbo, altijd en overal een succes. 
Waarschuwing: kan verslavend werken

Jumbo-Hamergame
Het Britse Shove ha´ 
Penny wordt gespeeld op 
een leistenen of houten 
bodemplaat met daarop een 
horizontale vakverdeling (the 
beds). Het is de bedoeling dat 
u op ieder ´bed´ drie keer één 

penny stoot. 

Shove ha’ Penny

Compleet programma circa 4 uur.
Incl. pauze, finale en prijsuitreiking.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.
Kortere programma’s uiteraard mogelijk.

TijdsduurLetterlijk: onstabiele tafel. Er 
wordt gespeeld op een tafel 
van 160 bij 80 cm. Werp van 
een afstand van 2,5 meter met 
biscuits (eiken schijven) de 
skittles om.

Daddlums Table
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Global Adventure
Avontuurlijke reis rond de wereld

Zes spelen uit verschillende werelddelen vormen 
samen ons Indoor Global Adventure programma. 
Maak kennis met het verrassende Spaanse 
Juego de la Rana, het Afrikaanse Oware en het 
Indonesische Sumpitan. Stel uw eigen Global 
Adventure samen. 

- Klantenbeoordeling “Geweldig programma” 8,1 -

Het Indoor Arrangement is een uitstekend 
alternatief voor buitenprogramma´s. Sorteert een 
groot effect en wordt altijd als leuk ervaren.

De aangeboden spelen kunnen desgewenst 
vervangen worden door één van onze andere 
indoorspelen.

“Goede afstemmig tussen doelgroep en spelen!”
Liesbeth de Graaff - Evenementenbureau Perfect
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Onderdelen Global Adventure

Bijvoorbeeld een djembe workshop. Muziek brengt mensen bij elkaar, ritme laat mensen swingen. Een prachtige 
afsluiter van ons Global Adventure programma.

Extra’s

Wordt gespeeld met drie 
kilo zware, perenhouten 
schijven die voorzien zijn 
van een smeedijzeren ring. 
Er wordt van zes meter 
afstand geworpen naar een 
klepelbord. Eisstocksschiessen 

is een precisiesport en enorm populair in de 
Alpenlanden.

Eisstockschiessen 

Het Franse Palet sur Planche 
is een populair werpspel in 
Bretagne. Iedere speler werpt 
vier gekleurde, ijzeren schijven 
van een afstand van 5 meter 
naar een populieren houten 
bord van 70 bij 70 centimeter. 

De schijven moeten in één worp op het bord 
belanden. Dit vraagt om een vaste hand en 
veel precisie.

Palet sur Planche 

Een strategisch spel dat in 
verschillende vormen zowel 
op de Afrikaanse als Aziatische 
stranden gespeeld wordt. 
De speler die uiteindelijk de 
meeste schelpen in zijn of haar 
moederpot heeft wint het spel.

Oware 

Oorspronkelijk was deze 
1,50m lange blaaspijp uit 
het Indonesische Borneo een 
jachtwapen waarmee klein 
wild uit de bomen geschoten 
werd. U blaast houten pijltjes 
met een metalen uiteinde op 

een doelblok. Een pluk kapok zorgt voor de 
nodige stabiliteit. Spannend! 

Sumpitan

Een werpspel dat vooral 
populair is in de Spaanse 
provincie Burgos. Letterlijk 
vertaalt betekent het “het spel 
van de kikker”. De schijven 
worden van een afstand van 
3 meter door de gaten in 

het bord, de molen, of onder de brug door 
geworpen. De kikkerbek levert de hoogste 
score op.

Juego de la Rana 

Het Britse Shove ha´ 
Penny wordt gespeeld op 
een leistenen of houten 
bodemplaat met daarop een 
horizontale vakverdeling (the 
beds). Het is de bedoeling dat 
u op ieder ´bed´ drie keer één 

penny stoot.

Shove ha’ Penny 

Compleet programma circa 4 uur.
Keuze van vijf onderdelen incl. pauze, finale 
en prijsuitreiking.
Bij gunstige weersomstandigheden op het terras 
speelbaar.
Kortere programma’s uiteraard mogelijk.

Tijdsduur

Indoor
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Mind & Strategy 
Games

Test uw denkvermogen en tactisch vernuft

Al deze spelen doen een beroep op het 
denkvermogen of tactisch vernuft van de spelers. 
Vragen om weinig ruimte en zijn speelbaar in 
restaurant, partycentrum of bedrijfskantine. 
Combinaties maken met spelen uit andere sets is 
mogelijk. 

- Klantenbeoordeling “Interessante spelen” 8,1 -

Lighthouse, Masters, Labyrinth en Chess zijn 
uitvergrotingen van bestaande spelen. Door de 
spelen uit te vergroten sorteren zij ook een groter 
effect.

Van alle spelen zijn basisspelregels gemaakt 
waardoor zij snel bespeelbaar zijn.
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Onderdelen Mind & Strategy Games

Simultaan schaken Bij het simultaanspel speelt één speler tegen meer dan één speler tegelijk, wat kan variëren van twee 
tot wel dertig of meer borden.

Extra’s

Groot spel met een doorsnede 
van maar liefst twee meter. 
Vier spelers gaan op de 
gekleurde voetstappen van 
het wiebelplateau staan. 
Door hun lichaamsgewicht te 
verplaatsen gaat een bal rollen 

door het labyrinth. Welk team bereikt in de 
kortste tijd de finish?

King Size Labyrinth

Neem plaats aan de 
schaaktafel van 1 × 1 meter. 
Wie verovert als eerste de 
koning van de tegenstander. 
Om het spel vlot te laten 
verlopen is er een gelimiteerde 
denktijd per zet. Spelen in 

teams van twee personen toegestaan.

King Size Schaken

Vuurtoren van twee meter 
hoogte voorzien van 
“wiebelplateau”. Ieder team 
ontvangt twaalf grote pionnen 
en een King Size dobbelsteen. 
Wanneer zes geworpen wordt 
mag een pion op de vuurtoren 

geplaatst worden. Welke team is als eerste 
alle pionnen “kwijt!”

Lighthouse

Backgammon is een bordspel 
waarbij beide spelers stenen 
over het veld naar de andere 
zijde moeten brengen. Het is 
een van de oudste spelen ter 
wereld en vindt zijn oorsprong 
in Mesopotamië. De speler die 

als eerste 15 stenen naar de overzijde brengt 
wint. Backgammon is in Griekenland onder 
de naam Tavli hét Nationale volksspel!!

Backgammon

Het denkspel bij uitstek! 
Het ene team vervaardigt de 
code, het andere probeert 
de kleurencode te kraken. 
Wie lukt dit in het minst 
aantal pogingen? Een echte 
hersenkraker waarbij er 

gespeeld wordt volgens het “Best of Three” 
principe. 

Masters

Een opwindend denk- en 
concentratiespel. Een 
driedimensionale variant op 
het bekende vier op een rij 
spel. Twee spelers met witte 
bollen opereren tegen twee 
spelers met donkere bollen. 

Winnaar is het team dat als eerste vier bollen 
in een rechte lijn (horizontaal, verticaal of 
diagonaal) weet te creëren.

Pinbollen

Dit van origine Egyptisch spel 
is het teamspel bij uitstek.Het 
spel is een afgeleide vorm van 
papyrusrolletjes stapelen. De 
papyrusrolletjes zijn vervangen 
door 54 houten blokken.
Bouw een zo hoog mogelijke 

toren door blokken uit de toren te halen en 
bovenop te plaatsen. Winnaar is het team dat 
de hoogste toren bouwt zonder dat de toren 
omvalt. 

Jenga

Compleet programma circa 4 uur.
Incl. pauze, finale en prijsuitreiking.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.
Kortere programma’s uiteraard mogelijk.

Tijdsduur
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Typical Dutch
Ouderwets gezellig vermaeck!

Dit arrangement is zeer geschikt voor 
Internationale groepen. Laat uw gasten kennis 
maken met het Limburgse Beugelen, het 
Groningse Notenschieten en onze Herbergspelen. 
De ‘keuken’ kan bij het thema aansluiten door 
haringen of een stamppotten buffet te serveren. 

- Klantenbeoordeling “Enorm genoten” 8,3 -

De aanwezigheid van een troubadour, 
Delftse Blauwe Dame, accordeonist of 
klompendansgroep kan de sfeer nog verder 
verhogen. Net als een fotoshoot in oud-Hollandse 
kleding.

“Breugeliaanse kleding echt een eye-catcher, een 
pluspunt.”
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Onderdelen Typical Dutch

Ludiek spel met teambuilding 
elementen. Populair in 
Noordoost Groningen. Met 
een loden kogel dient u 
zoveel mogelijk walnoten van 
een rechte lijn af te werpen 
en deze vervolgens weer 

razendsnel terug te leggen. Notenschieten 
veroorzaakt prettige chaos, samenwerking 
loont.

Notenschieten

Achtpersoons spel 
met Koninklijke allure. 
Middeleeuwse voorloper 
van de flipperkast. Probeer 
met uw hamertje twee 
poortjes te verdedigen tegen 
het aanstormende balletje. 

De jumbo, altijd en overal een succes. 
Waarschuwing: kan verslavend werken

Jumbo-Hamerspel

Uiteraard geven we de 
geheimen van dit spel niet 
van tevoren prijs. Haal het 
spel van de haak en ontdek 
zelf hoe u uit een metalen 
puzzelconstructie de ring 
verwijdert. Een prachtig spel 

voor de kiene individuen. 

Het Geheim van de Smid

Set van zes authentieke 
houten tafelspelen.
Concentratie, behendigheid 
en reactievermogen staan 
centraal. Eventueel in 
circuitvorm met scorekaart te 
beoefenen. Een speelmeester 

helpt u graag op weg. 

Oudhollandse Herbergspelen

Het teamspel bij uitstek! Met 
behulp van schlégers (houten 
scheppen) dienen bollen ter 
grootte van een bowlingbal 
door een beugel gespeeld te 
worden. Iedere bal door de 
beugel levert twee punten 

op. Gescoord kan er ook worden door de bal 
van de tegenstander in de ´greppel´ te stoten. 
Het 9 × 4 meter grootte spel telt ook nu nog 
vele beoefenaars in Belgisch en Nederlands 
Limburg.

Beugelen

Een rondwandelende Troubadour, een Delfts Blauwe Dame of een klompendansgroep kan de sfeer nog verder verhogen. 
En... ook voor oude ambachten bent u bij ons aan het goede adres. Van klompenmaker tot palingrokerij en nog twintig 
andere ambachten. Eens proeven van o.a. polkabrokken, trekdrop, boterbabbelaars en stroopsoldaatjes? Reserveer dan 
onze Old Dutch Candyshop inclusief suikeroom.

Extra’s

Compleet programma circa 4 uur.
incl. pauze, finale en prijsuitreiking.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.
Kortere programma’s uiteraard mogelijk.

Tijdsduur
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Oosterse spelen

De binnenlanden van Java hebben een rijke 
sport- en speltraditie. Met name tijdens het 
regenseizoen was de kampong de speelplek 
bij uitstek. Door het gebruik van tropische 
materialen als bamboe en rotan hebben al deze 
spelen een echte exotische uitstraling.

SPEV neemt u mee naar het Verre Oosten en 
brengt u in contact met Galatjang, Mikindo, 
Karambol en Sumpitan. 

Vermaak u met blaaspijpen, snookerachtige 
tafeltjes en gehalveerde kokosnoten. Met 
Gamalan muziek en een Indische rijsttafel maakt 
u deze activiteit helemaal af.
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Onderdelen Oosterse spelen

Kan gespeeld worden door 
twee, drie of vier personen. Bij 
het begin van het spel worden 
alle stenen in de middencirkel 
verzameld. De negen lichte 
en de negen donkere schijven 
worden met behulp van de 

striker in een van de vier hoeken geschoten. 
De Queen als een na laatste. Let op: niet 
schuiven maar schieten met duim en 
wijsvinger.

Karambol

Een strategisch spel voor 
twee of vier personen dat 
in verschillende vormen 
op de Aziatische stranden 
wordt gespeeld. De speler 
die uiteindelijk de meeste 
schelpen in de moederpot 

weet te verzamelen wint het spel.

Galatjang

Is de Indonesische variant op 
het aloude mikadospel. De 
stokken worden in verticale 
houding neergezet en hierna 
losgelaten. Bij een goede 
worp liggen de stokken kris 
kras door elkaar heen. Wie 

neemt een stok weg zonder de andere te 
verplaatsen?

Mikindo

Oorspronkelijk was deze 
1,50m lange blaaspijp uit 
het Indonesische Borneo een 
jachtwapen waarmee klein 
wild uit de bomen geschoten 
werd. U blaast houten pijltjes 
met een metalen uiteinde op 

een doelblok. Een pluk kapok zorgt voor de 
nodige stabiliteit. Spannend! 

Sumpitan

Creëer de sfeer van de Pasar Malam. Besluit tijdens de Indische rijsttafel de activiteiten met het optreden van een 
Gamalanorkest met danseressen. Eventueel uit te breiden met een Wajangpoppenshow.

Extra’s

Compleet programma circa 4 uur.
incl. pauze, finale en prijsuitreiking.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.
Kortere programma’s uiteraard mogelijk.

Tijdsduur

Als extraatje tijdens de borrel 
of als finalespel spelen wij 
het  ‘eilandspel’ Plaats Borneo, 
Celebes, Java, Oost-Timor en 
Flores op de juiste plaats in 
een XL kaart.

Eilandspel 
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Sportieve evenementen rond 183 sporten en spelen 
uit 49 landen van 6 continenten

Kinderspelen

Met deze spelen vermaken ook de kinderen 
zich prima! Te reserveren met of zonder 
spelbegeleider. Aparte spelen voor kleuters!

Zo kunnen ouders optimaal genieten! Geen 
zorgen om de kinderen. Onbezorgd dagje uit!

Informeer naar het volledige overzicht. Meer 
dan 100 verschillende spelen aanwezig. O.a. 
behendigheidsspelen, denkspelen, kansspelen, 
wedstrijdspelen en XL spelen.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een 
complete familiedag met activiteiten voor het 
hele gezin.Sp

el
en

se
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  www.noordwijk-events.nl
 info@noordwijk-events.nl
 +31 (0) 252-340 885



Onderdelen Kinderspelen

De binnenspelen zijn uit te breiden met buitenspelen als Steltlopen. Swinxs, Balance Bikes, Vliegende tapijten, 
Skilatten en BMX-en

Extra’s

Het plastic pijltje wordt op de 
boog gelegd en vervolgens 
op het doel geschoten. Op de 
gekleurde schijf leest men het 
aantal punten af. Absoluut 
veilig en altijd leuk!

Kinderkruisboogschieten
Bouw een zo hoog mogelijke 
toren door blokken uit de toren 
te halen. Maak de bovenste laag 
altijd vol. Winnaar is het groepje 
dat de hoogste toren bouwt 
zonder dat deze omvalt.

Kids Jenga

Wij vullen afhankelijk van de 
leeftijden van de kinderen de 
tafel voor u met Legoblokjes 
of Duplo. Druk de blokjes vast 
op de grondplaten en maak je 
eigen bouwwerk. Voorbeeld-
boek aanwezig. Eventueel                    

uitbreidbaar met Technisch lego     

Legoset

Bouwen met touwen. 
De fiberglasstokken zijn 
omwikkeld met rood touw en 
hebben flexibele uiteinden. Zo 
kunnen de touwen aan elkaar 
worden geknoopt en kunnen 
er huisjes, torens of een hut 

van worden gemaakt. Leuk en leerzaam

Stocs

Schroef het hoedje van 
het aardappelmannetje 
af en pak een snor, een 
apart hoedje of bijzondere 
oren. Versier hiermee het 
aardappelmannetje. Eenvoudig 
maar wel erg leuk. Ook te   

                        spelen met echte aardappelen

Aardappelmannetje

Werp je hengel uit in de ton 
en haal door te draaien aan 
het molentje de vislijn weer 
binnen. Wie slaat de meeste 
vissen aan de haak?

Hengelspel

Een spelenset is goed voor 2 á 3 uur vermaak.
Alle spelen zijn voorzien van duidelijke spelbeschrijvingen.
Eventueel kunnen er scorekaarten worden bijgeleverd.
Bij gunstige weersomstandigheden op het 
terras speelbaar.

Tijdsduur

Een driedimensionale variant 
op het bekende vier op een rij 
spel. Twee spelers met witte 
bollen spelen tegen twee 
spelers met donkere bollen. 
Winnaar is het team dat als 
eerste vier bollen in een rechte 

lijn (horizontaal, verticaal of diagonaal) weet 
te creëren. 

Pinbollen

Voor basisschool kinderen

Iedere speler ontvangt een 
mandje met vier felgekleurde 
jeu de boulesballen. Deze 
worden van een afstand van 
twee en een halve meter 
door de poorten gerold. Wie 
behaalt de hoogste score?

Rollerpoort
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