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Voltooi het uitgestalde parcours in de vorm van de
olympische ringen met een fiets, step, skateboard,
rolschaatsen (iets dat wieltjes heeft) zo snel als je kan.
Neem je tijd op. 

Dit is jullie olympische turnoefening: Je begint met een
handstand, daarna 2x koprol voorwaarts gevolgd door
een radslag. Je springt met een halve draai en doet 2x
koprol achterwaarts om te eindigen in spreidstand. Doe
dit op het gras of op een matje. Laat het eventueel
filmen en een jurylid (je mama, papa, broer, zus,…) kan
een score geven op 10 punten.

     Doe dit op een matras, op het gras buiten, maar zeker
niet op een harde vloer!

     Maak een
uitdagend parcours
in je tuin of op straat 

Zet 5 horden achter elkaar op 1 lijn met 5m afstand
tussen. Loop zo snel als je kan over deze reeks horden.

     Gebruik boeken, kleine stoelen, bezemstelen,… als
horden om over te lopen.

Werp 10x een frisbee naar een doel op 5m
afstand. Tel hoe vaak je het doel kon raken.

     Zet een flesje of iets anders op de grond,
neem een balletje (of een ander flesje,…) en
gooi van op 5 verschillende posities naar je
doelwit. 

Zet 2 kegels op een afstand van 10
meter. Hoe snel loop je 5 x heen en
terug (10 x 10m dus)

   Ga op straat of in je tuin, kies 2
punten die ongeveer op 10m afstand
liggen waartussen je zal lopen.

Gooi de vortex (speer) zo ver als je kan. Meet hoe ver
je gegooid hebt, dit doe je door het aantal stappen te
tellen tot waar je geraakt bent. Eén grote stap = 1 m.

     Gooi met een balletje (kijk uit dat je niemand kan
raken!)

Plaats een doeltje op 10m afstand. Je schiet 10x naar
het doel. In het doel is 1 punt. Hoeveel punten behaal
je?

     Gebruik potten, boeken, verkeerspalen, bomen,… als
doelwit om naar de trappen.

Voor verdere uitleg en variaties,
scan de QR code of ga naar
www.stad.gent/buitenspeeldag


