
Dit is een geschikte plek om een 

korte, maar krachtige, opsomming

te geven van uw producten of 

services. Hier komt gewoonlijk 

geen verkoopinformatie te staan.

Plattegrond Oud Hollandse Spellen

Oud 
Hollandse Spellen!

Uw gids met uitleg
over onze oud

Hollandse spelletjes

BEDRIJFSNAAM

 

Bedrijfsuitje of 
familiedag?

Zoekt u nog een leuke activiteit 
om te ontspannen met uw team 
of familie, of wilt u juist het team/ 
familie gevoel versteken? Wij 
bieden deze spelletjes aan voor 
grote groepen in combinatie met 
onze trapkarren en een heuse 
BBQ! Informeer snel! 
 

Trap Karren
Nog even doorgaan met de 
activiteiten? Informeer dan een 
naar onze trapkarren!

Uitspanning de 
Goederenloods 
Albert Plesmanweg 23
4462 GC Goes
0113- 32 30 15 
www.degoederenloods.nl
info@degoederenloods.nl 



Punt Sjoelen 
Iedere speler heeft drie beurten 
om zo hoog mogelijke scoren. 
De speler start met gooien en 
kaatst de steen tegen de 
achterkant van het spel zodat de 
op een van de punten beland. 
Als de stenen op zijn is de beurt 
over. Dit wordt 3 keer per speler 
herhaald. Tel de punten op waar 
de stenen op liggen en schrijf ze 
op het score blad. 
Blikgooien
Gooi in drie beurten de blikken 
om. Het aantal blikken dat is 
omgegooid zijn uw punten. 
Iedereen heeft 3 beurten van 3 
gooizakjes.
Reuze jenga
Bij wie valt de toren als eerst? 
Haal de stenen uit de toren en 
stapel ze weer boven op. Maar 
pas op! Doe dit voorzichtig, want 
als de toren valt heeft u verloren!
Dit spel wordt gespeeld in twee 
tallen en bestaat uit twee rondes 
(elke keer tegen een andere 
tegenstander, bij vier of meer 
spelers). 

Uitleg Oud Hollandse Spellen 

Muntje gooien
Gooi de muntjes in de gaten! Uw 
ziet niet hoeveel punten u haalt 
en u heeft drie beurten met 20 
muntjes. Bent u drie keer 
geweest, dan is de volgende. 
Open de klep om het aantal 
punten te noteren. 
Slingerplank
Hoe staat het met uw hand oog 
coördinatie? Zorg dat u de 
knikker in een van de punten 
krijgt. U heeft om en om drie 
beurten. Tel het aantal punten 
per knikker en schrijf ze op  
Ringwerpen
Werp de ringen op de punten en 
noteer deze. Iedere speler heeft 
3 beurten van 6 ringen.
Gatenkaas
U heeft 3 knikers per beurt de 
kans om zo veel mogelijk punten 
te halen. Verschuif de knikkers 
langs de gaten naar de hoogste 
punten. Noteer de punten waar 
de knikker naar binnen gaat. 
Iedere speler heeft 3 beurten 
Sjoelen 
mik de stenen door de gaten aan
het eind van het bord. U mag niet
met u handen over/onderdoor de

eerste lat. Bokje? Deze mag 
opnieuw gegooid worden. 
Vervolgens telt u het aantal 
stenen per vak en 
vermenigvuldigt u deze met de 
punten die op de bak staan. 
Iedere speller heeft 3 beurten 
van 3 pogingen. 
Boter, kaas & eieren
Zorg er voor dat u als eerste drie 
op een rij krijgt! Dit spel wordt 
gespeeld in tweetallen. Dit spel 
bestaat uit drie rondes. Per 
overwinning ontvangt u 10 
punten. 

Klompen spel 
Mik de knikkers in de klompen. 
Tel het aantal knikkers dat in de 
klompen zit en vermenigvuldig 
dat met de punten die op de 
klompen staan, hierna is de 
andere speler.  Zorg er voor dat 
u voor de streep blijft. Dit spel 
bestaat uit drie rondes per 
speler.
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