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Spel  

Naam deelnemers 

      

HOTSHOT 
De zon raken door het gooien van 
zandzakjes. De hoogste score krijg je 
door de zon te raken als de 
thermometer het hoogste aantal 
punten aangeeft. 

      

Rollerbal 
Rol de bal over de twee stangen. 
Zolang de bal op het koperen 
gedeelte blijft scoor je punten. 
je kan 5 keer rollen, daarna gaat de 
puntenteller knipperen LET OP: Rol je 
de bal te hard, dan staat de 
puntenteller enige seconden stil. 
Reset  van het spel met de drukknop 
aan de voorzijde. 

      

Spiraal 
Zover mogelijk met ring aan handvat 
over de spiraal zien te komen zonder 
deze te raken (zenuwenspiraal). Bij 
iedere stop mag je +10 punten 
noteren. Na 3 x de zoemer ben je af 

      

Mannetjes spel 
Vijf houten ‘mannetjes’ hellen op een 
as naar voren. Een houten bol 
opgehangen aan de galg is het 
projectiel dat naar de mannetjes 
geslingerd wordt. Elk naar achter 
gekanteld mannetje levert een aantal 
punten op. Je mag maximaal 6 keer 
gooien. 

      

Ton-tafel 
Probeer de schijven van een afstand 
van 2,5 meter met een vlakke hand in 
de gaten te gooien. 

      

Schuif-tafel 
10 ijzeren schijven worden met een 
biljartkeu over een dikke plank 
gestoten. Als een schijf door het 
poortje gaat levert dit 25 punten op. 
Komt een schijf in het gemerkte deel 
dan levert dat het overeenkomstig 
aantal punten op. 

      

Kazenspel 
Het houten balletje zo hoog mogelijk 
in het spel te brengen door de muis 
met behulp van twee trekkoorden te 
bewegen. Dit doet men driemaal van 
uit een verschillende positie. Tel het 
totaal aantal punten bij elkaar op. 

      

Wielrolspel 
De bedoeling is precies op de juiste 
snelheid te draaien zodat men zo 
hoog mogelijk scoort. (vrij hard 
draaien) 
Dit doe je 5x en dan tel je de punten 
bij elkaar op 
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Spel  

Naam deelnemers 

      

Klompenspel 
Je probeert 10 zandzakjes in de 
klompen te gooien van 2 meter 
afstand. 
Je scoort het aantal punten dat bij de 
klompen vermeld staan. 

      

Bowlingbiljart 
Stoot het balletje met behulp van de 
keu in de hole achter in de bak en/of 
probeer zo veel mogelijk kegels te 
raken. Je hebt 3 balletjes. 

      

Stokken vangen 
Je probeert zoveel mogelijk stokken 
te vangen. De stokken vallen doordat 
iemand van je team aan de touwtjes 
trekt. 

      

 
Disc Golf (14:00 – 17:00 uur) 
Een spel voor jong en oud en dit midzomerfeest als try-out op het haventerrein. Het parcours is open voor groepen 
(max 4 of gezinnen) die het ook eens willen proberen. Leuk voor gezinnen of een vriendengroep 

 
Algemene regels 

- de deelnemers van de groep krijgen ieder bij het begin van een parcours-serie een disk 

- om beurten wordt vanaf de Tee-pad de eerste worp gegooid. 

- de deelnemer die het verst van het doelwit (basket) is, mag als eerste de volgende beurt gooien, daarna volgen de 
andere deelnemers, op volgorde van afstand tot het doelwit. 

- een deelnemer gooit de disk vanaf de plaats waar hij/zij hem oppakt. 

- een deelnemer mag niet met de disk lopen en moet uit stilstand gooien. 

- een parcours is volledig gespeeld als de disk in de basket ligt.  

- De disk moet in de basket worden gegooid. In de basket leggen / plaatsen  is niet toegestaan. 

- Na het behalen van een doelwit mag de deelnemer de disk meteen uit de basket halen 
Bijzondere “nautische” regels: 

- De oever vormt de rand van het parcours (bij golf: out of bounds). Een disk die te water geraakt kost 1 extra worp 
in de puntentelling 

- De plaats waar de disk het parcours verlaat en te water gaat is de locatie vanwaar het spel moet worden hervat 
met 1 “straf”worp. 

- De deelnemer moet een te water geraakte disk zelf (of door een teamgenoot) uit het water (laten) halen. 

- De deelnemer moet ieder parcours verlaten met disk. 
 

Disc golf 
Naam deelnemers 

      
Parcours 1 
 

      

Parcours 2 
 

      

Parcours 3 
 

      

Parcours 4 
 

      

Parcours 5 
 

      

 
 

      

 


