


Buiten spelen, sporten en bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Sterker nog: het is cruciaal 
voor hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Met de Buitenspeelweek vragen we aandacht voor dit 
thema. En stimuleren we kinderen en jongeren om naar buiten te gaan. Want dat is nodig ook. Wist je dat 
15% van de kinderen nooit buiten speelt? Daar moet verandering in komen.

Daarom vinden we het super dat je ons helpt om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het spelen, 
bewegen en sporten te krijgen tijdens de Buitenspeelweek. Met dit inspiratieboekje geven we je voorbeelden 
mee van leuke spellen en activiteiten om buiten te doen. Het laat zien dat er buiten van alles te beleven valt 
en er veel mogelijkheden zijn om actief bezig te zijn. Hopelijk raak je geïnspireerd!

Want buitenspelen = leren, bewegen, ontdekken, gezond en genieten.

Wil je weten wat je nog meer kunt doen tijdens de Buitenspeelweek? Kijk dan op www.buitenspeelweek.nl
Veel plezier!

De Buitenspeelcoalitie

Ps: we vinden het heel leuk als je je buitenspeelweek activiteiten met ons deelt: #buitenspeelweek
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Poster Walk

Heb je de posters al gezien? Dit jaar 
doen we met de Buitenspeeldag een 
Poster Walk! Je gaat dus tijdens de 
Buitenspeeldag lekker naar buiten en 
op zoek naar de posters. Hier staan 
allerlei speeltips op, uitgelegd door 
jouw favoriete Nickelodeon 
characters.

Spot jij ze allemaal tijdens de 
Buitenspeeldag?

Posters zijn gratis verkrijgbaar bij de 
dichtstbijzijnde Intertoys of te 
downloaden via www.buitenspeeldag.nl
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10 tellen in de rimboe

Hoe speel je dit spel?
Maak met het stoepkrijt een cirkel op de grond, in het midden van alle verstopplekken. 
Kies een zoeker die in het midden van de cirkel gaat staan, de andere spelers staan er om 
heen. Het spel begint wanneer de zoeker ’10 tellen in de rimboe!’ roept en met gesloten 
ogen van 10 naar 0 aftelt. De andere spelers tikken de zoeker aan en gaan snel op zoek 
naar een verstopplek. Wanneer iedereen is verstopt mag de zoeker maximaal 3 stappen 
zetten vanaf de cirkel. Iemand gezien? De zoeker roept de naam en de verstopplek, de 
gevonden speler is af. Als de zoeker niemand meer kan vinden, worden de ogen opnieuw 
gesloten en begint de zoeker met ‘9 tellen in de rimboe, 9..8..7..’. Ga door tot iedereen 
gevonden is, of de zoeker bij ‘0 tellen in de rimboe’ is gekomen.

Variatie
Zijn 3 stappen te weinig voor de zoeker? Maak er 5 van, of teken een tweede grotere cirkel om de 
eerste heen waarin de zoeker mag lopen.

Aantal spelers: 4 of meer

Leeftijd: 6 tot 14 jaar

Wat heb je nodig?
- Stoepkrijt
- Veel verstopplekken in de buurt
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Paaltjesvoetbal

Aantal spelers: 2 of meer

Leeftijd: 10 tot 18

Wat heb je nodig?
- Een (voet)bal
- Paaltjes of gevulde flessen

met water

Hoe speel je dit spel?
Zoek een veldje waar je de ruimte hebt om te voetballen. Zet je paaltje of flesje gevuld 
met water neer op een plek, maar niet te ver weg van elkaar. Probeer nu het paaltje of 
het flesje met water van een andere speler om te laten vallen met de bal door de bal hier 
tegenaan te schoppen. Gelukt? Dan heb je een punt! De eerste speler met 10 punten 
wint.

Variatie
In plaats van punten kan je ook spelers laten afvallen. Wanneer het paaltje om is of het �es helemaal 
leeg is, is de speler af. Wie lukt het om als laatste over te blijven?
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Boter, kaas & eieren

Hoe speel je dit spel?
Teken met stoepkrijt een vierkant met 9 vakken erin en 10 meter verder een startlijn. Zet 
twee teams in rijen achter de startlijn en geef de voorste spelers een krijtje in hun hand. 
Voor het startsein kiezen de teams of zij een rondje of kruisje tekenen.

Variatie
Zijn er te weinig spelers om een estafette te doen? Met 2 spelers kan je het ook spelen. Teken de 
vakken op de grond en ga aan de slag.

Aantal spelers: 4 of meer

Leeftijd: 6 tot 12

Wat heb je nodig?
- Stoepkrijt
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Parcours maken

Hoe speel je dit spel?
Maak een parcours door jouw eigen buurt. Neem wat krijt of hang pijlen op waar de route 
loopt. Alles kan een hindernis zijn: springen op de witte strepen van het zebrapad, een 
straatlantaarn beklimmen zo hoog mogelijk aantikken, onder een bankje kruipen, over 
een hekje springen, takken of een boomstam in de weg leggen, een doek spannen…
Nog leuker wordt het als je met jouw buitenspeelvrienden in twee groepen werkt en elk 
voor elkaar een parcours maakt. Wie kan met zijn hele team het snelst de finish halen?

Aantal spelers: 1 of meer

Leeftijd: 6 tot 18 jaar

Wat heb je nodig?
- Stoepkrijt
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3x3 Basketball

Hoe speel je dit spel?
Speel in teams van 3 tegen elkaar op een half basketbalveld met 1 basket, 
waarbij je achter de middenlijn begint om recht van aanval te halen. Om te 
starten pass je de bal naar een speler in je team, probeer nu zo snel mogelijk 
met je team te spelen tot een punt. Gescoord? Dan krijgt het andere team de 
bal, neem weer uit achter de middellijn. Het eerste team met 21 punten wint!
Wordt de bal onderschept tijdens een aanval? De speler met de bal dribbelt 
naar de middenlijn en start vanaf daar met het recht van aanval.
De belangrijkste spelregel van 3x3 is fairplay: speel eerlijk tegen en met elkaar. 
Bij een fout gun je de bal aan het andere team.

Variatie
Toe aan meer uitdaging? Probeer nu elke aanval af te maken in 12 seconden. De tijd start 
wanneer je de bal passt.

Aantal spelers: 6 of meer spelers

Leeftijd: 12 jaar of ouder

Wat heb je nodig?
- Een basketbal
- Een half basketbalveld met 1 basket
- 3 hesjes of lintjes
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Stoepranden

Hoe speel je dit spel?
Probeer met de bal op de stoeprand van de tegenstander te gooien. Je verdient punten 
als je op de rand gooit en de bal terugrolt of -stuit naar jouw helft. Om de bal te vangen 
mag je op jouw helft van de straat lopen. Wie als eerste 15 punten heeft gehaald met 
minimaal 2 punten verschil met de tegenstander, wint het spel. De maximale speeltijd 
bedraagt 8 minuten. Heeft geen van de spelers na 8 minuten 15 punten gehaald, dan wint 
de speler met de meeste punten.

Variatie
Is het te makkelijk? Voeg toe dat je de ander mag afgooien. Wanneer een speler op straat staat om de 
bal te vangen en mis gooit, kan je die speler afgooien. Dit levert je een extra punt op! Let op: op je 
eigen stoep ben je veilig.

Aantal spelers: In tweetallen

Leeftijd: 8 tot 12

Wat heb je nodig?
- Een bal
- 2 stoepranden  met ongeveer 

4 meter ertussen
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Bucketball

Hoe speel je dit spel?
Lekker een balletje trappen. Heerlijk, toch? Zo speel je bucketball: pak een aantal emmers 
en verspreid deze over het veld. De één wat verder weg dan de ander. Maak een streep 
met krijt of lint waar de deelnemers achter moeten staan. Nu moet je proberen een 
voetbal in een van de emmers te schoppen. Hoeveel voltreffers scoor jij?

Variatie
Wil je graag oefenen? Ook alleen kan je jezelf uitdagen. Verbreek je persoonlijke record door de 
emmer steeds verder te zetten.

Aantal spelers: 2 of meer

Leeftijd: 12 tot 18

Wat heb je nodig?
- 1 of meer emmers
- Een voetbal



Aantal spelers: 2 of meer

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Wat heb je nodig?
- Een opgeblazen ballon
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Ballonspelen

Hoe speel je dit spel?
Met het spel ballonspelen kun je veel sporten nadoen, zoals tennis en (beach)volleybal. 
Maak je eigen tennisracket! Zoek een paar stevige takken van gelijke lengte. Bind ze aan 
elkaar vast met touw. Maak dan van twee stukken stevig karton de bovenkant van het 
tennisracket en plak deze aan het touwenbundeltje vast met tape. Met een spuitbus of 
verfkwasten pimp je het racket! Blaas een ballon op en spelen maar! Liever volleybal? 
Laat dan het racket weg en sla de bal over met je handen. 

Variatie
Zoek een net of span een touw waar je over heen moet spelen. Wie lukt het om de ballon elke keer 
erover te spelen met maar 1 keer aanraken?
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Gra�ti
Kunstwerk

Hoe ziet het eruit?
Voor de kunstenaars onder ons. Ga aan de slag met graffiti en 
zeil. Door vier gaatjes in de hoeken van het zeil te maken kun 
je het met een touw strak spannen. Bijvoorbeeld tussen twee 
bomen. Daarna kan je aan de slag met spuitkrijt om het zeil 
om te toveren tot een waar kunstwerk.

Aantal spelers: 1 of meer

Leeftijd: 10 tot 16 jaar

Wat heb je nodig?
- Groot doek
- Touw
- Spuitbussen met verf
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