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Hoofdstuk 1  

Straffe Buurten: Bu(u)r(t)en zonder grenzen 
 

 

 

 

1.1 Inleiding 
Kwb wil mensen in beweging brengen, buurten elkaar laten ontmoeten, mensen uit hun kot lokken. 

Daarom bieden we Straffe Buurten in ons programma voor 2018 aan. Met deze activiteit richten we 

ons niet tot één bepaalde leeftijdscategorie. We willen dat verschillende generaties elkaar leren 

kennen. Daarom kozen we voor de methodiek ‘spel zonder grenzen’: een bundeling van uiteenlopende 

activiteiten. Creativiteit en actie, maar ook tactiek en inzicht mogen niet ontbreken. 

 

 

1.2 Doelstelling 
We willen via de lokale kwb-werking buurten en straten uitdagen om een spel zonder grenzen te 

spelen tegen elkaar. Dit geeft de kans tot ontmoeting, tot actie, tot sport en spel. Ideaal om nieuwe 

mensen te leren kennen op een positieve en actieve manier. 

We kunnen dit op verschillende manieren invullen. Van een gesloten activiteit voor onze leden, tot 

een zeer open evenement voor iedereen. Straffe Buurten als uitloper van een barbecue of net als de 

opstart van een avondfeest. Dit kan dé kans zijn om nieuwe mensen en nieuwe generaties aan te 

spreken. 

 

 

1.3 Speluitleg 
Straffe Buurten is een dag vol sportieve spellen met verschillende teams (bij voorkeur mensen uit 

dezelfde wijk, straat of gehucht van verschillende generaties). Het is een meerkamp, die eventueel 

gevolgd kan worden door een barbecue of een feest voor iedereen. 

Het programma bestaat uit een reeks van ‘sportieve spellen’. In elk spel staat een bepaalde vaardigheid 

centraal (evenwicht, snelheid, samenwerking, enz.). Wij geven hieronder vijftien voorstellen van 

spellen, aan jullie de keuze welke je wilt organiseren. Uiteraard kan het pakketje aangevuld worden 

met eigen ideeën. 

 

Suggestie: laat de verschillende buurten/teams een land vertegenwoordigen. Je kunt dan de hele 

aankleding van de activiteit in het teken van landen zetten! En als je de activiteit afsluit met een 

barbecue of eetfestijn, kun je ook daar het landenthema laten terugkomen, met lekkernijen en muziek 

uit verschillende landen. 

 

 

1.3.1 Algemene spelregels 
De concrete invulling en spelregels van Straffe Buurten is flexibel, maar er zijn wel enkele algemene 

principes. Bij Straffe Buurten strijden teams tegen elkaar in verschillende spellen. Soms team tegen 

team, soms apart tegen de tijd. In die verschillende proeven zijn punten te verdienen, op basis van tijd 

en/of resultaat. Daarnaast is er een bonusspel, waarbij de winnaar dubbele punten of bonuspunten 

krijgt. Welk spel het bonusspel is, kiezen de teams op voorhand. 
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Enkele basisregels: 

- Een team bestaat uit een tiental spelers, uit verschillende generaties. 
- Er wordt gespeeld volgens een roulatiesysteem: elk team doet dus alle spelen (alleen tegen tijd of 

tegen andere teams). 
- Speeltijd: deze tijd is afhankelijk van de aard van het spel. Zorg dat dit haalbaar is, maar waak erover 

dat het niet te saai of langdradig wordt. 
- Puntentelling: per opdracht zijn er punten te verdienen. Maak hierover goede afspraken en noteer 

ze meteen na de proef op het scorebord, zichtbaar voor iedereen. 
- Als alle rondes afgelopen zijn, worden per team alle scores bij opgeteld en worden de winnaars 

bekend gemaakt. Zorg voor een prijs voor elk team. 
 

 

1.3.2 Mogelijke spellen 
 

Spel 1 Bekerrun 

Loods je teamgenoten door een mijnenveld 

 

Wat? 

Een persoon gaat geblinddoekt door een veld waarop plastic bekers staan, gevuld met water. De 

uitdaging is om het terrein te doorkruisen, zonder de bekers met water om te stoten. Elke beker die 

omvergelopen wordt, is een strafpunt (een aantal strafseconden). De ‘begeleider’ zit aan de andere 

kant van het veld en moet via een hoorn of een megafoon de speler(s) naar het eindpunt te brengen. 

De tijd loopt en elke beker die omvergelopen is, is straftijd! 

 
Hoe? 
elke groep individueel, om de beste tijd 
 
Aantal spelers?  
1 begeleider / 3 lopers 
 
Materiaal? 
megafoon, lint, bekers, water, blinddoeken 
 
Omgeving? 
lange strook van 2,5 op 10 meter 
 

 

 

Spel 2 De fruitbrochette 

Stel zo snel mogelijk een fruitbrochette samen 

 

Wat? 

De spelers van een team brengen verschillende ingrediënten op een speciale manier naar de ‘kok’ van 

hun ploeg. Die maakt er zo snel mogelijk een fruitbrochette van, volgens een voorgelegd recept. 

De stukken fruit worden elk op een andere manier naar de kok gebracht. Bijvoorbeeld: 

- druif: op lepel in de mond door parcours 
- banaan: op het hoofd balanceren en door parcours 
- appel: uit kom met water halen en door parcours brengen 
- sinaasappel: tussen twee voorhoofden en door parcours 
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- pruimen: op bord van speler die levende kruiwagen speelt 
 

Hoe? 

ploegen spelen tegen elkaar, om de beste tijd 

 

Aantal spelers? 

2 koks, 6 lopers 

 

Materiaal? 

fruit, brochettestok, mes en snijplank voor kok, afbeelding van fruitbrochette, chronometer 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

Spel 3 Vliegen met een drone 

Toon je behendigheid en bestuur een drone 

 

Wat? 

Zes spelers van een team besturen een ‘drone’. Die drone is een houten schijf met onderaan een haak. 

De bedoeling is om met de drone een aantal puzzelstukken op te pikken, en op de juiste plaats weer 

neer te zetten. 

 

Hoe? 

elke groep individueel, om de beste tijd 

 

Aantal spelers? 

6 drone-bestuurders, 1 helper 

 

Materiaal? 

zelfgemaakte ‘drone’ met zes touwen, zes puzzelstukken, bord waar puzzelstukken in moeten, 

chronometer 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

Spel 4 Kubb of Mölkky 

Laat je werptechniek punten opleveren 

 

Wat? 

In een kubb- of mölkkytoernooi nemen de verschillende teams het tegen elkaar op. Wie de meeste 

overwinningen op zijn naam schrijft, krijgt de meeste punten. 

 

Hoe? 

ploegen in toernooi met elkaar, punten naargelang de eindrangschikking 
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Aantal spelers? 

4 spelers per ploeg 

 

Materiaal? 

kubb- of mölkky-spel, scorebord 

 

Omgeving? 

grasveld 

 

 

 

Spel 5 Het skispel 

Afvalrace waar coördinatie van groot belang is 

 

Wat? 

Bij deze proef staan de spelers samen op één paar latten. De teams moeten een identiek parcours 

afleggen tegen de tijd. Het systeem is een afvalrace waarbij de ploeg met de slechtste tijd, uit 

competitie valt. De andere teams strijden verder voor de eerste plaats in het skispel. 

 

Hoe? 

ploegen spelen individueel, om de beste tijd 

 

Aantal spelers? 

6 spelers op de ski en 2 helpers 

 

Materiaal? 

spelers staan op een paar ski’s met de voeten in  

lussen, kegels of lint om parcours mee af te bakenen, 

chronometer 

 

Omgeving? 

grasveld 

 

 

 

Spel 6 De Vier op een rij-marathon 

Toernooi waar strategie centraal staat 

 

Wat? 

Elk team neemt deel aan een Vier op een rij-toernooi. Elke ronde zijn er twee teams die elkaar 
uitdagen. Tijdens deze ronde spelen twee teams simultaan vijf spelletjes vier op een rij. De ploeg die 
het meeste spelletjes weet te winnen, wint de ronde. 
Concreet: Team A speelt tegen Team B in ronde 1. Vijf spelers van Team A nemen het op tegen vijf 
spelers van Team B. Er winnen drie spelers van team A en twee van team B. Bijgevolg wint Team A die 
ronde, en krijgt de ploeg 1 punt. Daarna neemt Team A het op tegen een andere ploeg. Iedereen speelt 
tegen iedereen. 
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Hoe? 

ploegen spelen tegen elkaar, de winnaars per ronde krijgen punten 

 

Aantal spelers? 

minimaal 5 spelers per team 

 

Materiaal? 

lange tafel, toernooischema, 5 spelletjes vier op een 

rij, scorebord 

 

Omgeving? 

aan een lange tafel 

 

 

 

Spel 7 River crossing 

Steek de rivier over, zonder nat te worden 

 

Wat? 

Bij deze proef moeten de teams een strook grond (de ‘rivier’) oversteken zonder de grond te raken. Ze 
krijgen hiervoor een aantal bierbakken (evenveel als deelnemers) waarop ze moeten stappen. De 
deelnemers mogen de grond niet raken. Doen ze dit wel, moeten ze opnieuw beginnen. De bedoeling 
is om aan de overkant iets op te halen en terug naar de start te brengen. Men kan dit meerdere keren 
laten herhalen. De ploeg die als eerste opdracht heeft volbracht, wint. 
 
Hoe?  

De ploegen spelen dit spel samen, tegen elkaar. 

 

Aantal spelers? 

5 spelers per team 

 

Materiaal? 

per ploeg 5 bierbakken, items om op te halen en 

terug te brengen 

 

Omgeving? 

open grasveld 

 

 

 

Spel 8 Bommetjeeeeuuuuh 

Een proef waarbij trap- én vangtechniek belangrijk zijn 

 

Wat? 

Iemand van de groep trapt een bal weg, (4) andere leden proberen die uit de lucht te plukken, 
vooraleer de bal de grond raakt. Het team dat de grootste afstand weet te overbruggen, wint dit spel. 
Varianten zijn: voetbal met de voet wegtrappen of tennisbal met racket wegslaan. 
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Hoe? 
Elke groep krijgt 10 pogingen. De beste poging van elke groep telt. Wie na de pogingen het verst is 
geraakt, krijgt de meeste punten. 
 

Aantal spelers? 

1 speler die bal wegtrapt / 4 spelers die bal opvangen 

 

Materiaal? 

voetbal of tennisbal en racket, meetlint, markeervlagjes per ploeg 

 

Omgeving?  

open veld 

 

 

 

Spel 9 De kruiwagen-run 

Combineer snelheid en behendigheid 

 

Wat? 

De teams leggen allemaal samen een parcours af met een kruiwagen. Daarin ligt een deelnemer, jonger 

dan 12 jaar. Onderweg zijn er een tiental eenvoudige oefeningen, zoals een bal in pot gooien of een 

spijker in blok hout slaan. Als een proef gedaan is, stapt de jonge deelnemer opnieuw in de kruiwagen 

om de weg te vervolgen. De ploeg die als eerste over de finish gaat is gewonnen. 

 

Hoe?  

alle teams samen, om ter snelst 

 

Aantal spelers? 

1 bestuurder kruiwagen / 1 passagier (-12jaar) 

 

Materiaal? 

kruiwagen per groep, materialen voor de proeven 

 

Omgeving? 

open veld 

 

 

 

Spel 10 Ladderklimmen 

Een spel voor evenwichtige personen, zonder hoogtevrees 

 

Wat? 

Elk team legt een parcours af met een ladder. Op dat parcours nemen ze obstakels, zonder die 

hindernissen (hoog of laag) te raken. Samenwerken is de boodschap. Enkele voorbeelden van zulke 

obstakels zijn: 

- Gebruik de ladder als draagberrie en vervoer een van de teamleden van A naar B 
- Kruip over de ‘muur’ zonder die te raken (muur kan koord zijn op 1m80) 
- Overbrug een ravijn (breedte = 50cm minder dan lengte ladder) 
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- Kruip onder een spinnenweb door zonder te raken 
- Plaats de ladder verticaal en iedereen kruipt over de ladder 
 

Hoe? 

ploegen spelen om de beste tijd 

 

Aantal spelers? 

6 spelers 

 

Materiaal? 

parcours met opdrachten, ladder, chronometer 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

Spel 11 De Puzzeltafel 

Voor de meesterbreinen onder ons 

 

Wat? 

Op een tafel liggen 10 papieren (A3-formaat) met daarop een puzzel (raadsels, droedels, …). Het team 
krijgt een bepaalde tijd om tussen de andere proeven te werken aan deze puzzels. Als ze een puzzel 
hebben opgelost mag men deze aan de jury brengen. Afgegeven is afgegeven! 
 

Hoe? 

teams spelen apart 

 

Aantal spelers? 

het hele team 

 

Materiaal? 

10 raadsels op A3 op een tafel 

 

Omgeving? 

aan een tafl 

 

 

 

Spel 12 De water-estafette 

Een proef waarbij elke druppel telt 

 

Wat? 

De opdracht is simpel: vul een kom of een fles met water. Zes personen van het team hebben elk een 

stok van 1,5 meter, met aan het uiteinde een plastic bekertje. Het water moet overgebracht worden 

van een zwembadje naar een fles/kom. De eerste ploeg die de kom kan vullen, wint het spel. 

 

 



10 

Hoe? 
De teams spelen tegen elkaar.  

 

Aantal spelers? 

6 waterdragers 

 

Materiaal? 

zwembadje met water, per deelnemer 

een stok met bekertje, een fles/kom 

om te vullen 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

Spel 13 Zaklopen 

De klassieker onder de proeven 

 

Wat? 

We voorzien een strook met voor elke ploeg een ‘loopvak’. Speler 1 loopt deze strook over in een zak, 
op einde van de strook staat speler 2. Samen komen ze terug en laden zo speler 3 op. Zo gaat de groep 
door tot ze met 5 in de zak zitten en de strook hebben overgestoken. 
 

Hoe?  

ploegen strijden tegen elkaar 

 

Aantal spelers? 

5 lopers 

 

Materiaal? 

looppiste, loopzakken (3 zakken per groep: een gewone, een zak 

voor 3 personen en zak waar 5 man in kan) 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

Spel 14 Voetbalpetanque 

Een petanquespel, maar dan net iets anders 

 

Wat? 

Het principe is hetzelfde als de gewone petanque, die we wel allemaal kennen. Alleen spelen we nu 
met ‘grotere’ ballen. We nemen voetballen en spelen het spel met de voet. Elke team stelt een 
petanque-team samen en deze spelen dan een klein toernooi onderling. De winnaars krijgen dan de 
meeste punten. 
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Hoe? 

ploegen spelen klein toernooi 

 

Aantal spelers? 

4 spelers per ploeg 

 

Materiaal? 

kleinere gekleurde bal, per team 4 ballen van zelfde kleur 

 

Omgeving? 

open veld 

 

 

 

Spel 15 Ben-Hur 

Voor de gladiatoren onder ons 

 

Wat? 

Elk team moet een parcours afleggen met hun strijdwagen. In de strijdwagen staat een gladiator die 
ondertussen een aantal dingen moet doen, zoals een beker van de tafel pakken, of een stok door ring 
steken. De strijdwagen word getrokken door vier spelers. Het parcours heeft veel bochten en smalle 
doorgangen die feilloos moeten genomen worden zonder iets te raken. De opdracht is tegen de tijd, 
geslaagde opdrachten geven de ploeg tijdsbonussen. 
 
Hoe? 

ploegen spelen om de beste tijd 

 

Aantal spelers? 

1 gladiator / 4 kartrekkers 

 

Materiaal? 

1 strijdkar (aanhangwagen), afgebakende piste met 

opdrachten 

 

Omgeving? 

open ruimte 

 

 

 

1.4 Afsluitende activiteit 
Als alle proeven afgelopen zijn, worden de punten geteld en wordt een rangschikking opgemaakt. Maar 

dat is niet zomaar het einde van de Straffe Buurten. 

 

1.4.1 Prijsuitreiking 
Alle deelnemende teams krijgen een prijs. Kies voor de prijzen iets cultureels en/of duurzaams. 

Bijvoorbeeld iets lekkers uit de Wereldwinkel of een cultuurcheque via de gemeente. Ook kortingen 

op een kwb-activiteit komen zeker in aanmerking. Wees creatief! 
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1.4.2 Barbecue 
Na afloop van de dag kan gekozen worden voor een barbecue om het geheel feestelijk af te sluiten. 

Probeer voor de barbecue één of meerdere sponsors te zoeken. Denk hierbij aan de plaatselijke 

supermarkt of de slager. In ruil voor promotie vraag je korting op de boodschappen die je doet. 

 

 

1.4.3 Karaoke 
Na de barbecue begint een feestelijke avond. Hiervoor worden ook niet-deelnemers aan de Straffe 

Buurten uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld aan andere leden van de vereniging, buurtbewoners en/of 

organisaties waarmee is samengewerkt. Zo ontstaat er een smeltkroes van verschillende mensen en 

bereik je nog meer mensen. 

Om de overgang van dag naar avondfeest vloeiend te laten verlopen, wordt er karaoke gedaan met 

verschillende soorten muziek. Daarnaast is er een DJ om de rest van de avond/nacht in te vullen. 

 

  



13 

Hoofdstuk 2  

Voorbereidingen 
 

 

 

 

‘Straffe Buurten’ is eenvoudig voor te bereiden. De planning moet wel goed en zorgvuldig gebeuren. 

In de volgende paragrafen wordt stap voor stap uitgelegd waar je allemaal aan moet denken. Werving 

van deelnemers en het regelen van de financiën worden kort aangestipt.  

 

2.1 Organisatieteam 
Zorg dat je een ‘kernteam’ hebt van minimaal vier personen. De voorbereiding van de activiteit ligt 

niet alleen bij deze personen, maar zij coördineren en zijn verantwoordelijk voor de communicatie met 

anderen. Vaak is het handig om iedereen over een bepaald onderdeel de verantwoordelijkheid te 

geven. Wijs ook iemand aan die het hoofdaanspreekpunt is en die de vergaderingen leidt. Spreek vaste 

momenten af waarop je bij elkaar komt om de stand van zaken te bespreken. Als dit van tevoren 

ingepland staat is de kans dat iedereen elke keer aanwezig is vele malen groter. 

 

 

2.2 Vaststellen datum 
Het eerste wat je doet is de datum bepalen. Hou rekening met andere evenementen en andere 

ledenactiviteiten. Hou ook rekening met feestdagen uit andere culturen. Denk bijvoorbeeld aan de 

Ramadan. 

 

 

2.3 Locatie 
Vervolgens ga je op zoek naar een geschikte locatie. Straffe Buurten is bedoeld om buiten plaats te 

vinden, maar met aanpassing van de spellen zou het eventueel ook binnen kunnen. 

Er zijn afzonderlijke speelveldjes nodig. Bij 20 tot 75 deelnemers kan je volstaan met een voetbalveld 

waar je de velden kunt afzetten. Dit is niet het speelveld, maar wel de ruimte die je nodig hebt voor de 

materialen, het publiek, het scorebord enzovoort. 

Heb je een geschikte locatie gevonden, neem dan zo snel mogelijk een optie om de locatie af te huren. 

Maak meteen een afspraak om de locatie te bekijken als je er nog niet bekend mee bent en om 

definitieve afspraken te maken over het gebruik. Zorg ervoor dat je de gemaakte afspraken zwart op 

wit hebt. Denk hierbij aan afspraken over: 

- De grootte van ruimte die je nodig hebt 
- Gebruik van beschikbare materialen, zoals ballen, volleybalnet, afzetlint 
- Hoe lang wil je de locatie afhuren 
- Indien aanwezig gebruik van toiletten, douches en kleedruimtes 
- Indien aanwezig gebruik van horecavoorzieningen zoals een bar 
- Meebrengen eigen consumpties 
- Indien aanwezig gebruik van de geluidsinstallatie 
- Inzet van personeel en/ of vrijwilligers 
- Wanneer klaarzetten van spullen 
- De kosten die komen kijken bij het afhuren van de locatie 
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Zorg dat je een uitvalsbasis hebt voor als het heel slecht weer wordt. Voor de lunchpauze is dit 

bijvoorbeeld erg fijn. Als je de activiteit in de zomer uitvoert kun je waarschijnlijk volstaan met een 

tent waar je kunt schuilen tegen de regen. 

 

 

2.4 Programmaopzet 
Maak een realistische schatting van het aantal deelnemers dat aan de activiteit zal mee doen. Een 

team bestaat uit een 10-tal personen van verschillende generaties. Bepaal aan de hand van het aantal 

deelnemers hoeveel teams je hebt. Het aantal teams bepaalt hoeveel rondes er zijn. 

Als er meer teams zijn zullen er dus ook rondes zijn waarin een team af en toe pauze heeft. Maak aan 

de hand van deze gegevens een globaal programmaoverzicht waarin je het volgende opneemt: 

- Aantal deelnemers/ teams 
- Aanvang activiteit 
- Einde activiteit 
- Naam activiteit 
- Speelveld 

Bijvoorbeeld: 

Van (tijdstip) tot (tijdstip) Veld 1: (spel) Team (nr) & (nr) 

Van (tijdstip) tot (tijdstip) Veld 2: (spel) Team (nr) & (nr) 

Van (tijdstip) tot (tijdstip) Veld 3: (spel) Team (nr) & (nr) 

 

 

2.5 Financiën 
Het organiseren van een activiteit kost (meestal) geld. Maak eerst een schatting van de kosten, dan 

weet je hoeveel er moet komen en kun je ook duidelijkheid scheppen aan mensen die daar om vragen. 

 

Je kunt op verschillende manieren inkomsten genereren. Denk daarbij aan het volgende: 

- Deelnemersbijdrage: zorg ervoor dat dit bedrag reëel is en geen drempel zal vormen voor 
aanmelding. (Tip: maximaal 40 euro per team) 

- Sponsoring: maak een inventaris van bedrijven en instellingen in de buurt die eventueel kunnen 
sponsoren. Stel een sponsorbrief op en zorg dat al deze bedrijven een brief krijgen. Geef duidelijk 
aan welke mogelijkheden een bedrijf heeft om te sponsoren en wat de tegenprestaties kunnen zijn. 
Benader twee weken na de verspreiding van de sponsorbrieven de bedrijven persoonlijk door een 
bezoek of een telefoontje en maak duidelijke sponsorafspraken 

- Fondsen: hoeveel willen we als afdeling investeren? 
- Gemeente: soms is er mogelijkheid om bij de gemeente subsidie aan te vragen voor een initiatief 

als deze. Kijk hiervoor op de website van je gemeente of neem contact op om het na te vragen. 
 

Bepaal wie er verantwoordelijk is voor de financiën en wie dit bijhoudt. Vaak moet er na afloop van de 

activiteit een financiële en inhoudelijke verantwoording naar subsidiegevers en fondsen gestuurd 

worden. Hou hier van tevoren rekening mee en hou dat dus goed bij. Het handigst is om de secretaris 

van de vereniging deze taak op zich te laten nemen, indien dit mogelijk is. 

 

 

2.6 Verzekeringen en vergunningen 
Wanneer je Straffe Buurten organiseert, lopen verschillende partijen risico. De kans dat een ongeval 

gebeurt bij de praktische proeven is altijd aanwezig, ondanks alle voorzorgsmaatregelen en instructies. 
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Om ervoor te zorgen dat je niet aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen en aan 

materialen, moet je het volgende doen: 

 

- De burgerlijke aansprakelijkheid is automatisch gedekt wanneer de kwb als organisator optreedt. 
Als er meerdere organisatoren zijn, zal elk voor zijn deel verantwoordelijk gesteld worden. 

- Wat lichamelijke ongevallen betreft is alles geregeld voor de kwb‐leden en hun gezin, aangezien 
deze verzekering sinds 2010 inbegrepen is in het kwb‐lidgeld. Niet‐kwb‐leden zijn dus niet 
automatisch verzekerd! 

- Wanneer men een sporttoernooi koppelt aan de activiteit, moet een sportverzekering worden 
afgesloten. 

- Als je samenwerkt met andere verenigingen, informeer je best ook naar de verzekeringen voor hun 
leden. 

- Voor de mensen die niet verzekerd zijn via kwb‐lidmaatschap of lidmaatschap van een andere 
vereniging kan je best een aparte verzekering afsluiten. 

 

 

2.7 Werving deelnemers 
Om de activiteit een succes te laten worden, is het belangrijk dat er voldoende aandacht besteed wordt 

aan publiciteit en promotie. 

Bepaal van tevoren hoeveel deelnemers je maximaal wilt en kunt laten meedoen aan de activiteit. Zorg 
dat er een goede verhouding is tussen de generaties (leg zelf een regel op) Dit zorgt voor de leukste 
interactie in de teams, maar ook in de hele groep. Maak van tevoren een lijst van namen en adressen 
van straten /buurten die je wil bereiken. Denk bij de werving van deelnemers aan de volgende 
bronnen: 

- Leden van eigen afdeling en hun woonplaats 
- Eigen netwerk van vrienden, buren, klasgenoten etc. 
- Samenwerken met andere verenigingen en/ of organisaties (jongerenwerk, buurthuis, 

multiculturele verenigingen enz.) 
- Zorg voor publicatie in provinciale en afdelingsbladen en op internet (social media). 
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2.8 Publiciteit 
Er moet een mooie poster/flyer ontworpen worden voor de dag en de avond. Iets wat opvalt, uit te 

delen is, maar ook opgehangen kan worden. De uitnodiging moet helder en aantrekkelijk zijn. Denk 

hierbij aan de 7 W’s: Wie (leeftijd), Wat, Waar, Wanneer (datum en tijd), Waarom, Wat kost het, Waar 

meer informatie? De titel en waar het om gaat moet duidelijk zijn! Zorg dat duidelijk is of het 

inschrijven per team of individueel moet gebeuren, hoe je dat doet en voor wanneer. Vergeet ook niet 

om eventuele sponsors, samenwerkingspartners en internetpagina’s te vermelden. 

Met deze activiteit wil je ook niet-leden uitnodigen. Daarom moet je naar buiten treden. Daarnaast 

kun je externe publiciteit ook goed gebruiken om buitenstaanders te laten zien wat de vereniging 

allemaal doet. Schrijf persberichten voor plaatselijke en regionale dagbladen en de krant. Vermeld 

daarin duidelijk voor wie de activiteit bedoeld is, hoe mensen zich kunnen inschrijven en waar ze meer 

informatie kunnen krijgen. Zorg ervoor dat persberichten op tijd bij de desbetreffende redacties zijn. 

Let hierbij op uiterlijke aanleverdatum van stukken en verschijningsdatum van de krant. 

 

 

2.9 Vrijwilligers (taakverdeling) 
Voor de uitvoering van Straffe Buurten heb je helpende handen nodig. Belangrijk is dat alle mensen 

die meehelpen met de uitvoering gemotiveerd zijn en ervoor willen gaan. Gemotiveerde vrijwilligers 

krijg je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. 

- Benader de vrijwilligers met een enthousiast verhaal. Vertel wat je allemaal van plan bent en hoe 
leuk het allemaal wordt. Zij moeten er zin in krijgen om mee te werken. 

- Probeer bij de werving ernaar te streven dat de vrijwilligers zo veel mogelijk doen wat ze zelf leuk 
vinden en waar ze goed in zijn. Dit stimuleert de motivatie van de vrijwilliger. 

- Laat keer op keer merken hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor het slagen van de activiteit. Houd 
het vrijwilligersteam gemotiveerd met enthousiaste peptalk. Bedank ze als ze mee willen helpen en 
geef ze veelvuldig complimenten. 

- Zorg dat er op de dag zelf een vast aanspreekpunt is voor de vrijwilligers. Dit schept duidelijkheid. 
 

Voordat je vrijwilligers gaat werven is het belangrijk dat je een goede lijst hebt met de taken die er zijn. 

Bepaal aan de hand daarvan het aantal vrijwilligers dat je bij de uitvoering nodig hebt. Denk aan de 

volgende taken: 

- Opbouwen en opruimen (tip: zorg dat iedere vrijwilliger coördineert bij een spel) 
- Algemene wedstrijdleiding 
- Scheidsrechters (voor elk spel 1, geef ze van tevoren de uitleg van de spelen zodat ze die alvast 

kunnen doornemen) 
- Presentator/omroeper 
- Wedstrijdsecretariaat 
- EHBO (Tip: indien niemand een geldig EHBO-diploma heeft, benader dan de plaatselijke EHBO-

vereniging. Doe dit minimaal drie weken voor het evenement en zet afspraken op papier) 
 

De taken van algemene wedstrijdleiding, presentator/omroeper, wedstrijdsecretariaat en EHBO 

kunnen eventueel gecombineerd worden. Dit is afhankelijk van de grootte van de activiteit en zal 

voornamelijk bepaald worden door het aantal deelnemers. Bekijk vervolgens wie er van de organisatie 

welke taken op zich wil nemen. De organisatie neemt in ieder geval de algemene wedstrijdleiding voor 

z’n rekening. Vraag andere bestuursleden, vrienden en bekenden voor de taken die overblijven. Maak 

duidelijke afspraken hoe laat men aanwezig moet zijn voor het opbouwen en de laatste instructies. 

Zorg voor buttons of T-shirts voor alle vrijwilligers, zodat ze voor deelnemers en bezoekers makkelijk 

te herkennen zijn. Om duidelijk aan te geven wie deze dag in handen heeft, zijn de scheidsrechters 
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gekleed in een kostuum (refs = zwarte en wit gestreept). Zorg dat er een centraal punt is waar deze 

mensen te vinden zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een partytent. 

 

 

2.10 Materialen 
Maak een inventarisatielijst om te kijken wat voor materialen er nodig zijn bij de spellen en wie er 

eventueel voor deze materialen kan zorgen. 

De materialen zijn op verschillende plekken te koop of te huur bij een sport- of speluitleen of een 

sporthal in de buurt. Het is belangrijk om al vroegtijdig, drie weken voor het evenement, te informeren 

of de verschillende materialen ook daadwerkelijk te huur of te koop zijn en waar. Maak duidelijke 

afspraken over ophalen en terugbrengen van het materiaal. 

 

 

2.11 Catering 
Tijdens Straffe Buurten moeten we zeker een drankstand voorzien. Bij warm weer voorzien we 

voldoende drinkwater. 

 

 

2.12 Prijzen en aandenkens 
Wat is een wedstrijd zonder prijzen? Het gaat hier niet om de grootte maar om de originaliteit. Dit is 

vaak een goede motivatie om als team extra je best te doen. Ook bij de prijzen kun je creatief zijn. Zorg 

dat er prijzen zijn voor iedereen Wil je bekers als prijzen of een vaantje voor elke deelnemer, zorg dan 

dat je minimaal drie weken van tevoren de prijzen bestelt en afspraken maakt met de leverancier. 

Het is ook leuk om alle vrijwilligers een klein cadeautje te geven als dank voor hun inspanningen. 
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Hoofdstuk 3  

Uitvoering 
 

 

 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Als alles goed voorbereid is kun je meer genieten van de 

dag zelf en dat straal je ook uit. Zorg ervoor dat één persoon (algemene wedstrijdleiding) die dag de 

leiding heeft en alles coördineert en stuurt. Hij maakt deel uit van de algemene wedstrijdleiding en 

moet alles weten, wat waar moet gebeuren en wie wat moet doen. Hij coördineert het opbouwen en 

geeft alle vrijwilligers de laatste instructies. Verder is hij voor iedereen het aanspreekpunt van de dag. 

 

 

3.1 Opbouwen 
Het belangrijkste bij het opbouwen is dat je op tijd begint en dat iedereen op tijd aanwezig is. Begin 
minimaal 2 uur van tevoren. Denk er hierbij ook aan dat in die tijd de instructie van het personeel valt. 
De algemene wedstrijdleiding coördineert wie wat moet doen: 

- Bewegwijzering aanbrengen voor deelnemers en bezoekers 
- Bordjes plaatsen: WC’s, drank, inschrijving, enz. 
- De spellen per veld uit zetten 
- Per veld een nummer ophangen 
- Wedstrijdsecretariaat inrichten: 

- ontvangsttafel neerzetten met de kas, teamindeling en wedstrijdschema's 
- scorebord op overzichtelijke plaats neerzetten 

- EHBO-plek inrichten 
- Geluidsinstallatie testen en gebruiksklaar maken 

 
 

3.2 Instructie vrijwilligers 
Een uur voor aanvang van de activiteit geeft de algemene wedstrijdleiding instructies aan alle 

vrijwilligers. Werk bij de uitleg aan de vrijwilligers zoveel mogelijk met voorbeelden die ze in de praktijk 

tegen kunnen komen. Leg nogmaals de aanleiding en het thema van de dag uit. Hierdoor ontstaat er 

een positieve sfeer, waar door de deelnemers er ook zin in krijgen. De algemene wedstrijdleiding doet 

het volgende: 

- Bedank alle vrijwilligers voor hun hulp en benadruk hoe belangrijk hun bijdrage is. Hou met peptalk 
iedereen enthousiast en gemotiveerd. 

- Geef alle vrijwilligers een draaiboek en een wedstrijdschema. 
- Loop met de scheidsrechters één voor één de verschillende spellen door (het spel en de spelregels) 

op het speelveld. 
- Benadruk bij de scheidsrechters dat zij belangrijk zijn voor een goed verloop van de wedstrijden. Zij 

kijken niet alleen of er eerlijk gespeeld wordt, maar zij begeleiden de wedstrijden ook. Zij zijn 
degene die de boel aan de gang houden en de deelnemers stimuleren en motiveren er het beste 
van te maken. Geeft de scheidsrechters een fluitje en een stopwatch. 

- Loop met het wedstrijdsecretariaat hun taken door: ontvangst deelnemers en bijhouden van 
scores. 

- Test met de presentator de geluidsinstallatie en neem zijn taken door: omroepen van wedstrijden, 
algemene mededelingen en begin en eindsignaal van de spellen. 
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- Loop tot slot aan de hand van het draaiboek met alle vrijwilligers het hele programma door, zodat 
iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het programma er globaal uitziet. 

- Wens als allerlaatste iedereen heel veel succes en plezier toe. 
 
 

3.3 Ontvangen deelnemers 
 
Als de deelnemers komen, begint het echte werk. De ontvangst is voor de deelnemers de eerste 

kennismaking met de activiteit. Hoe een activiteit begint is belangrijk voor het verloop van de rest van 

de activiteit. De ontvangst moet daarom soepel verlopen. Deelnemers hebben bij aanvang van een 

nieuwe activiteit geen idee wat hen te wachten staat. Probeer hier op in te spelen door een helder 

verhaal te vertellen, wat er allemaal gaat gebeuren, wat de regels zijn, waar ze heen moeten en wat 

ze moeten doen. Het wedstrijdsecretariaat ontvangt de deelnemers op een duidelijk zichtbare plaats. 

Ze kunnen hier ook terecht als er nog vragen zijn. Handig is bijvoorbeeld om op deze plek een tent te 

hebben die opvalt. Het wedstrijdsecretariaat doet het volgende: 

- Heet de deelnemers welkom en noteer het team 
- Incasseer het deelnemersgeld (indien van toepassing) 
- Leg in het kort het programma uit 
- Deel de huishoudelijke mededelingen mee, wat ze wel en niet mogen, waar toiletten zijn enz. 
- Vertel waar ze moeten verzamelen voor de opening en hoe laat de activiteit begint 
- Deel consumptiebonnen uit (indien van toepassing) 
- Beantwoord eventuele vragen 

 
 

3.4 Opening 
Straffe Buurten wordt geopend door de algemene wedstrijdleiding: 

- Verzamel alle deelnemende teams en verwelkom de deelnemers 
- Leg kort het programma uit: 

- hoe laat beginnen 
- aantal en welke spellen 
- pauzes, wanneer en hoe lang 
- prijsuitreiking, hoe laat 
- afsluitende activiteit, wat en hoe laat 

 
 

3.5 Spelverloop 
Na de opening gaat elk team zijn eigen weg. Straffe Buurten gaat beginnen. Volgens het 
wedstrijdschema spelen de teams wedstrijden op verschillende velden. Tijdens Straffe Buurten zijn 
meerdere vrijwilligers met verschillende taken bezig om alles in goede banen te leiden: 
 

3.5.1 Algemene wedstrijdleiding: 
De algemene wedstrijdleiding heeft de coördinatie van de dag. De wedstrijdleider is aanspreekpunt 
voor iedereen die vragen en/of problemen heeft. De algemene wedstrijdleider moet dus van alles op 
de hoogte zijn. Deze persoon moet dus goed herkenbaar zijn met bijvoorbeeld een T-shirt, button of 
hoed. Zorg als wedstrijdleider er dus voor dat je ook daadwerkelijk aanspreekbaar en vindbaar bent. 

- Let erop of alles goed gaat, hou het overzicht 
- Ga bij alle velden langs om de scheidsrechters te vragen hoe het gaat, of ze voldoende wisseltijd 

hebben, of de spelregels goed nageleefd kunnen worden, of er problemen zijn 
- Neem maatregelen als er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld verlengen van de wisseltijd 
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- Kijk rond of er ergens problemen zijn of er deelnemers zijn met vragen en onderneemt hierop actie 
- Hou nauw contact met de presentator om eventueel wijzigingen door te geven in het programma 

of mededelingen door te geven 
- Ontvang, indien van toepassing, de pers en sta hen te woord 

 
 

3.5.2 De presentator 
Als presentator hoef je je niet per se aan de tijden van het draaiboek te houden, al zou het natuurlijk 
fijn zijn als het wel zo verloopt. Belangrijk is dat bij elk spel de speeltijd even lang duurt. Bij Straffe 
Buurten is dat 20 minuten per spel. 

- Roep vijf minuten voor aanvang om welke teams op welk veld beginnen 
- Geef bij elke ronde het begin- en eindsein 
- Geef een minuut voor het eind sein aan dat er nog een minuut speeltijd is 
- Maak telkens na het eindsein bekend welke teams de volgende ronde aan de beurt zijn en op welk 

veld 
- Roep een minuut voor aanvang van de volgende ronde om dat over een minuut de volgende ronde 

van start gaat 
- Roep naast de wedstrijden ook eventuele huishoudelijke mededelingen of wijzingen om 
- Houd mededelingen kort 

 
 

3.5.3  Het wedstrijdsecretariaat 
- Haal na elke ronde de ingevulde scorekaarten op 
- Verwerk de resultaten op het scorebord 
- Reken na de laatste ronde de einduitslag uit 
- Bepaal wie de 1e, 2e en 3e plek eindigt en geef dit door aan de algemene wedstrijdleiding 

 
 

3.5.4 Scheidsrechters 
De scheidsrechters vervullen een belangrijke rol. De scheidsrechters ‘fluiten’ het spel niet alleen, ze 
begeleiden ook het spel. Dit betekent dat je de deelnemers oppept en aanmoedigt om alles uit de kast 
te halen. Dit doe je door mee te doen, mee te rennen, aan te moedigen. Op elk speelveld staat een 
scheidsrechter. 

- Geef voor aanvang van het spel, een korte uitleg van de spelregels 
- Fluit het spel volgens deze spelregels 
- Houd de score bij 
- Noteer de uitslag op de scorekaarten 
- Moedig de deelnemers aan 

 

 

3.6 Pauzes 
Tussen elk spel is er een kleine pauze. Las halverwege een langere pauze in met gelegenheid om wat 
te eten en te drinken. De presentator roept om als het pauze is en wanneer het programma weer 
begint. 
 
 

3.7 Prijsuitreiking 
Na het spelen van de spellen is er bekend welke teams er uiteindelijk de 1e, 2e en 3e prijs winnen. De 
prijsuitreiking en de afsluiting is een taak voor de algemene wedstrijdleiding: 

- Verzamel alle deelnemers 
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- Bedank alle deelnemers voor hun fantastische inzet 
- Geef een enthousiaste korte samenvatting van de dag 
- Maak de winnaars bekend, met puntenaantal 
- Reik de prijzen uit aan de teams 
- Bedank alle deelnemers voor hun ongelooflijk enthousiaste inzet 
- Bedank alle vrijwilligers voor het succes van de dag 
- Deel aan alle vrijwilligers een klein bedankje uit 

 
Zorg dat de prijsuitreiking niet het meest saaie van de dag is. Probeer de stemming erin te krijgen door 
bijvoorbeeld de wave in te zetten of een yell te laten horen. Laat iedereen na elk winnende team luid 
applaudisseren. Laat de winnaars ook kort iets zeggen. Dit maakt het allemaal wat losser en 
feestelijker. Belangrijk is wel dat je het tempo erin houdt. Niets is zo vervelend als een langdradige 
prijsuitreiking. 
 
 

3.8 Afsluitingsactiviteit 
Na de prijsuitreiking kun je ervoor kiezen nog een afsluitende activiteit te doen. Zoals eerder 
beschreven kan dit een barbecue zijn of een feest of zelfs beide. Zorg dat na de prijsuitreiking duidelijk 
verteld wordt wat de bedoeling hiervan is, hoe laat het start en wat er van de deelnemers verwacht 
wordt (bijvoorbeeld consumptiebonnen, kosten, opruimen etc.). 
 
 

3.9 Opruimen 
Als alles achter de rug is kan er opgeruimd worden. Zorg dat je alles netjes achterlaat. Als je eventueel 

materiaal gehuurd hebt, moet dit op de afgesproken tijd teruggebracht worden. Hou hiermee rekening 

in je planning en zorg dat je je aan de gemaakte afspraken houdt. 
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Hoofdstuk 4  

Evaluatie 
 

 

 

 

Goed evalueren is niet alleen even napraten. Als je er echt wat aan wilt hebben moet je meer doen. 

Bekijk niet alleen wat er goed en fout is gegaan, maar probeer ook te achterhalen waardoor dat komt. 

Door het achterhalen van de oorzaak, kan je de volgende keer de dingen die fout zijn gegaan 

voorkomen en de dingen die goed zijn gegaan veroorzaken. Als je op deze manier evalueert krijg je 

veel meer inzicht in de activiteit en hoe het komt dat de dingen lopen zoals ze lopen. De evaluatie is 

ook het moment om al je vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet. Dit doe je voordat je met 

de echte evaluatie begint. Je staat stil bij hun bijdrage en hoe belangrijk zij zijn geweest voor de 

uitvoering van de dag. Zonder hen kan de activiteit helemaal niet plaatsvinden. Dus bedank je iedereen 

voor hun geweldige inzet en motivatie. Dit moet op een oprechte en enthousiaste manier gebeuren, 

zodat ze ook het gevoel krijgen dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Je moet er dus echt even bij stil 

staan en het niet zo tussen neus en lippen door meedelen. Het bedanken van de vrijwilligers is heel 

belangrijk, om ze gemotiveerd en betrokken te houden bij de club en het organiseren van activiteiten. 

Gemotiveerde en tevreden vrijwilligers zullen veel sneller ook een volgende keer weer meedoen. Houd 

de evaluatie één week na ‘Spel zonder grenzen’ waarbij je zoveel mogelijk vrijwilligers uitnodigt. Bij de 

evaluatie behandel je de voorbereidingen en de uitvoering. 

 

 

4.1 Evaluatie voorbereiding 
Algemeen 

•Zijn we op tijd begonnen? Hadden we genoeg mensen voor de voorbereidingen? 
 
Locatie 

•Hoe ging het regelen van de locatie? 

•Hebben er zich problemen voorgedaan? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders hadden kunnen doen? 
 
Verzekeringen 

•Wat is er gebeurd met betrekking tot verzekeringen? 

•Hebben er zich problemen voorgedaan? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders hadden kunnen doen? 
Publiciteit en werving deelnemers 

•Zijn we op tijd begonnen met werven? Wat is er allemaal gedaan aan werving? 

•Hebben zich problemen voorgedaan bij de werving? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders hadden kunnen doen? 
 
Werving vrijwilligers 

•Wat is er gedaan aan werving? Zijn we op tijd begonnen? 

•Hadden we voldoende vrijwilligers? 

•Hebben zich problemen voorgedaan bij de werving? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders hadden kunnen doen? 
 
Catering en materialen 
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•Hoe ging het regelen van de catering en materialen? 

•Hebben er zich problemen voorgedaan? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders hadden kunnen doen? 
 
Taakverdeling 

•Wat vonden jullie van de taakverdeling? Evenredig? 

•Kon iedereen zijn/haar taak goed vervullen of was het te veel/weinig, makkelijk/moeilijk? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
 

4.2 Evaluatie uitvoering 
Algemeen 

•Wat vonden jullie van ‘Spel zonder grenzen’ in zijn algemeenheid? 
 
Opbouwen 

•Hoe ging het opbouwen? Zijn we op tijd begonnen? Waren we met voldoende mensen? 

•Wat ging er goed en wat niet? Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
Instructie vrijwilligers 

•Hoe ging de instructie van de vrijwilligers? 

•Wist iedereen voldoende om hun taken goed uit te voeren? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
Ontvangst deelnemers 

•Hoe ging de ontvangst van de deelnemers? Wat ging er goed en wat niet? 

•Zijn er oorzaken aan te wijzen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
Verloop van Straffe Buurten 

•Wat vond je van de opzet van het programma en de duur? 

•Wat vond je van de verschillende spellen? Wat vond je leuk/niet leuk en waarom? 

•Wat vonden de deelnemers ervan? 

•Wat kunnen we de volgende keer beter anders doen? 
 
Materialen 

•Wat vonden jullie van de materialen (spelmaterialen, maar ook wedstrijdschema’s en draaiboek)? 

•Zijn er nog problemen geweest met de materialen? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
Deelnemers 

•Wat vond je van het aantal deelnemers? 

•Zijn er nog problemen geweest met deelnemers? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
 
Vrijwilligers 

•Wat vonden jullie van de taakverdeling? 

•Hoe ging het uitvoeren van je taken? Hebben er zich problemen voorgedaan? 

•Vond je het leuk om te doen? Waarom vond je het wel/niet leuk? 

•Zijn er dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen? 
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4.3 Aanvullende evaluatiepunten 
Het kan zijn dat je nog wat extra punten wilt bespreken met je vrijwilligers. Misschien is het leuk om 

nog een kort rondje te doen ter afsluiting waarin iedereen zijn of haar hoogtepunt en dieptepunt kort 

opnoemt. Daarnaast is dit natuurlijk de ultieme gelegenheid deze vrijwilligers te vragen in de toekomst 

vaker te helpen. Vraag wat ze leuk vinden om te doen en wat voor rol ze graag zouden willen hebben. 

Zorg dat je ook met het bestuur alles evalueert. Hier kun je bijvoorbeeld wat dieper ingaan op bepaalde 

onderwerpen. Belangrijk is bijvoorbeeld of je de doelstellingen van de activiteit behaald hebt. 
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Bijlagen 
 

 

 

 

Materiaallijst 
 

We geven een klein voorbeeld van een activiteit en de lijst van materiaal. 
Maak zo per onderdeel een materiaallijst aan. 

 

Onthaalstand Waar te halen  Wie 

Partytent   

4 plooitafels   

8 stoelen   

Laptop (2) en printer   

…   

 

(wat) Waar te halen  Wie 
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Draaiboek 
 

Dit draaiboek dient als voorbeeld en kun je gebruiken om in te vullen. 

 

Start  Einde  Wie  Taken  Opmerking 

Voorbereiding <datum>     

Hoe laat 
start de 
taak 

Hoe laat 
is de taak 
afgelopen 

Wie zijn 
taak  

Beschrijving 
actiepunt  

Extra informatie 

 

 

 

Uitvoering 
<datum> 

Hoe laat 
start de 
taak 

Hoe laat 
is de taak 
afgelopen 

Wie zijn taak  Beschrijving actiepunt  
Extra 
informatie 

8:30  9:00  Muziek installeren  
Testen alvorens man 
vertrekt. 

 

8:45  9:00  
Scheidsrechters 
instrueren 

  

08:00  9:00  

Welke spellen 
maandags 
klaarzetten 
welke zaterdags 

Denk aan plaats haspels  

9:00  9:30  Ontvangst spelers  
Draaiboek met 
overzichten geven aan 
aanvoerders 

 

9:00  9:15  Ontvangst EHBO  
Consumptiebonnen 
afgeven, wegwijs 
maken. 

 

9:30  10:00  
Woord van 
welkom aan 
deelnemers  

Deelnemers 
presenteren zichzelf 

 

9:50  10:00  
Scheidsrechters 
op de plaats 
zetten 

  

9:55  10:00  
1e spelronde 
omroepen  

Om 10:00 beginnen 
met eerste spelronde. 

 

 

 


