
 

Alles op wieltjes 6-12 jarigen 

Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen heb je een vervoersmiddel 
op wieltjes nodig. Dat kan van alles zijn: een fiets, een step, een skateboard, 
inline skates, …. 
Slaag jij in alle opdrachten? 

 
 
LET OP! Draag een helm en hou 1,5 m afstand. Maak voor de rest vooral veel plezier! 
 

1. Wie zoekt die vindt 
 
Wat heb je nodig? 

− Stoepkrijt 
 
Ga in de wijk of in je huis zo snel mogelijk op zoek naar volgende voorwerpen. Gebruik hiervoor je 
“alles-op-wieltjes”-voertuig 
 
Opdracht 1: Zoek 3 blauwe voordeuren 
 
Opdracht 2: Zoek 10 verschillende bomen en loop er 3 rondjes rond Neem van elke boom 1 blad mee 
en fiets/step/skate/… terug naar huis. Teken het blad over op de stoep met stoepkrijt. Ken je ook de 
naam van de boom? 
 
Opdracht 3 (per 2): De ene maakt een foto van iets in de straat met zijn/haar GSM. De andere 
persoon moet die foto gaan zoeken met tips van warm/koud 
Koud = heel ver weg 
Lauw = je komt in de buurt 
Warm = je bent dichtbij 
Heet = je bent super dicht 
 
Opdracht 4: Zoek 3 maal het huisnummer 24. Fiets dan onmiddellijk terug naar je eigen huis om daar 
een sportoefening te doen: 

✔ 10 keer pompen 
✔  1 min op 1 been staan 
✔ 50 keer touwspringen (als je een springtouw hebt) 
✔ handen en voeten lopen over je volledige tuin (of in heel je huis) 
✔ 30 tellen muurtje zitten 

 
Is de opdracht klaar? Ga dan op zoek naar een ander huis met nummer 24 
 
 
 
 
 



 

2. Alles-op-wieltjes-vaardigheid (opdrachten per 2 of meer) 
 
Wat heb je nodig?  

− een fluitje 
− materiaal om je parcours/opdracht te maken 

 
Opdracht 1: 
Je rijdt binnen een afgebakende zone afgesproken met mama of papa of vriendje. Dit kan op straat 
maar ook een blokje om de tuin zijn. 
 
Probeer zo goed mogelijk de opdrachten uit te voeren van mama/papa/vriendje 
1x fluiten = remmen en op het zadel blijven zitten 
2x fluiten = je poep van het zadel tillen en blijven fietsen 
3x fluiten = niet meer trappen, enkel sturen 
 
Opdracht 2: de stoet van de koning  
 
1 kindje is de koning en rijdt/stept/skate vooraan. De andere kinderen volgen in een rij achter elkaar. 
De koning beslist hoe er wordt gereden/gestept of geskate. Na een tijdje sluit te koning achteraan de 
rij aan en wordt de volgende persoon in de rij koning.  
 

3. Slalomparcours  
 
Wat heb je nodig? 

− iets dat kan dienen als kegel (schoen, stok, bal, 
appelsienen,…) 

 
Maak een parcours in  huis, in de tuin of op de straat (afhankelijk van 
je “alles-op-wieltjes”- voertuig) om daarna te kunnen slalommen. 
Heb je geen kegels, gebruik schoenen, ballen, stokken, om je 
parcours af te zetten 
 
Maak een parcours in je tuin of op straat. Je kan ook rond het huis 
fietsen  
 
 
 
 
 
 


