
Sportbedrijf Deventer

1 Spring het aantal letters van je voornaam.
2 Toren van wc rollen bouwen. Hoe hoog kom jij?
3 Wie ben ik? Pak een papiertje. Schrijf een persoon op 

die de ander moet raden.
4 Opdrukken. Wat is jouw record?
5 Ga op je billen op de grond zitten. Probeer zonder han-

den te gaan staan. 
6 Nog een keer gooien
7 30 seconden hakken billen.
8 Hoeveel keer kun jij een wc rol hooghouden met je handen?
9 1 plaats terug
10 Boter, kaas en eieren spel. Speel een potje tegen iemand 

anders.
11 Draai een rondje.
12 Flamingo challenge! Ga op één been staan. Probeer zo-

veel mogelijk sokken aan te trekken binnen één minuut. 
13 Hinkel 15 keer op je linkerbeen.
14 3 plaatsen vooruit
15 Wc rol flip. Hoe vaak lukt jou dit achter elkaar?
16 Drie op één rij! Speel een potje tegen iemand anders
17 30 seconden knie heffen.
18 Ga verder naar 22
19 Traplopen. Hoeveel treden loop jij binnen 30 seconden?
20 Ga op je handen staan.
21 Hoogspringen over wc rollen! Over hoeveel wc rollen 

kun jij springen?
22 1 beurt overslaan
23 Galgje. Speel een potje tegen iemand anders.
24 Hoeveel keer kun jij hoofd-schouder-knie-en-teen doen 

binnen 30 seconden?
25 Tongbreker! Spreek de volgende zin zo snel mogelijk 

uit: “De Spaanse prins spreekt prima Spaans”.
26 Spring 15 keer in de lucht en tik na elke sprong de grond aan.
27 4 plaatsen vooruit
28 Hoeveel keer kun jij een wc rol hoog houden met je voeten?
29 Steen, papier, schaar! Lukt het jouw om iemand anders 

te verslaan?
30 Hoeveel kikkersprongen kun jij maken binnen 30 seconden?
31 Spring het aantal letters van je achternaam.
32 Nog een keer gooien

33 Wie ben ik? Pak een papiertje. Schrijf een persoon op 
die de ander moet raden.

34 Dobbelen. Wie gooit het hoogste? De winnaar mag nog 
een keer. 

35 Spring 15 keer in de lucht en tik na elke sprong de grond aan.
36 2 plaatsen vooruit
37 Flamingo challenge! Ga op één been staan. Probeer zo-

veel mogelijk sokken aan te trekken binnen één minuut.
38 Hoeveel kikkersprongen kun jij maken binnen 30 seconden?
39 Maak een koprol op je bed!
40 Nog een keer gooien
41 Boter, kaas en eieren spel. Speel een potje tegen iemand 

anders.
42 Steen, papier, schaar! Lukt het jouw om iemand anders 

te verslaan?
43 Spring 10 keer met je armen in de lucht.
44 Tongbreker! Spreek de volgende zin zo snel mogelijk 

uit: “De Spaanse prins spreekt prima Spaans”.
45 2 plaatsen terug
46 Galgje. Speel een potje tegen iemand anders.
47 Hoeveel keer kun jij hoofd-schouder-knie-en-teen doen 

binnen 30 seconden?
48 30 sec rondje rennen in huis.
49 Drie op één rij! Win een potje tegen iemand anders.
50 1 beurt overslaan
51 Spring het aantal letters van je straat
52 Ga terug naar 36
53 Hinkel 15 keer op je rechterbeen. 
54 Bottle flip. Probeer binnen 1 minuut een Botteflip te doen! 
55 Tongbreker! Spreek de volgende zin zo snel mogelijk 

uit: ‘’ De koetsier poetst de postkoets met koetspoets. 
56 Spring 3 keer helemaal rond. 360! 
57 Huppel 15 keer door de kamer.
58 Terug naar start
59 Nog een keer gooien
60 Spring 10 keer in de lucht en tik na elke sprong de grond aan.
61 Maak een koprol.
62 1 beurt overslaan
63 Finish

SPEL


