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Overzicht materialen Buitenspelen en schoolplein 

Materiaal Afbeelding Prijzen 
(Excl BTW) 

Te gebruiken voor 

Afbakenings-
materialen 

   

Hoedjes 

 

Set is €12,50 
 
https://sport81.eu/nl/11672-softspace-schijven 
 

Afbakening, kingen, around the 
world, voetbal etc. 

Kleine pylonen 

 

€4,75 p.st. 
 
https://sport81.eu/nl/11050gr-afbakenkegel-yt 
 

Afbakening, kingen, around the 
world, voetbal etc. 
 
Ook voor paaltjes voetbal, 
chaosdoelenspelen, tikspelen. 

Grote pylonen 

 

60 cm = €12,25 
 
https://sport81.eu/nl/11011-afbakenkegel-traffic  

Doeltjes (Barcelona voetbal,  

Stoepkrijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diverse sites, maar ook Hema, Kruidvat etc. 
Met name de grote krijten (20 /30)  cm zijn handig! 
 

Jumbo stoepkrijt: 
3 stuks 1,75 http://www.fun-en-feest.nl/product/10090402/creatief-speelgoed-

groot-stoepkrijt-19-cm.html 

 
Stoepkrijt XL 3dlg  3 stuks 1,95 
https://speelgoedfamilie.nl/stoepkrijt/57287-stoepkrijt-xl-3dlg-8711252907284.html 
 

7 stuks 3,25    Stoepkrijt XL  
https://speelgoedfamilie.nl/stoepkrijt/57288-stoepkrijt-xl-7dlg-8711252907307.html 
 

7 stuks  Intertoys (prijzing) 9,70 https://www.intertoys.nl/p/topwrite-kids-

stoepkrijt-19-cm-7-stuks/1557157 
7 stuks  Nijha Jumbo Stoepkrijt 6,70 
https://www.nijha.nl/nl/webshop/stoepkrijt-jumbo-set-7/  

Beweegbanen (groepen ½), 
hinkelbanen, honderdvelden 
Kingvelden, around the world, etc. 
 

 

http://www.allesinbeweging.net/
https://sport81.eu/nl/11672-softspace-schijven
https://sport81.eu/nl/11050gr-afbakenkegel-yt
https://sport81.eu/nl/11011-afbakenkegel-traffic
http://www.fun-en-feest.nl/product/10090402/creatief-speelgoed-groot-stoepkrijt-19-cm.html
http://www.fun-en-feest.nl/product/10090402/creatief-speelgoed-groot-stoepkrijt-19-cm.html
https://speelgoedfamilie.nl/stoepkrijt/57288-stoepkrijt-xl-7dlg-8711252907307.html
https://www.intertoys.nl/p/topwrite-kids-stoepkrijt-19-cm-7-stuks/1557157
https://www.intertoys.nl/p/topwrite-kids-stoepkrijt-19-cm-7-stuks/1557157
https://www.nijha.nl/nl/webshop/stoepkrijt-jumbo-set-7/
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Ballen    

Graanballen 

 

€5,75 
 
https://sport81.eu/nl/60066-super-safe-graanbal-per-stuk  

Mikken, chaosdoelenspel 

Butterfly ballen 

 

24 cm = €7,50 
 
https://sport81.eu/nl/37020- 
 

Kingen, around the world (ook voor 
groepen 1 t/m 3) 

Volleybal (voor 
kingen en around 
the world) 

 Eventueel beschikbaar via Alles in Beweging  
€20,- p/st.  
 

Kingen, around the world (met 
name groepen 3 t/m 8) 

Low bounce 

 

€17,50 
 
https://sport81.eu/nl/36172-raxx-voetbal-lowbounce 
 

Voetbal 

Opblaasbare 
tennisbal XL 

 

Oa. Bol.com Kingen, around the world (met 
name groepen 3 t/m 8) 

Jeu de boules 

 

Set €17,75 
https://sport81.eu/nl/26177-jeu-de-boule-in-koffer 
 
 
NB. Goedkopere set kan ook, maar duurder is in dit geval ook 
duurzamer (net als Kubb) 

Jeu de boules / Mikken 

Frisbee    

Kanjam 
 
 
 

 

Starterset:  €37,25 
Set van 2 doelen en 1 disc en opbergbox 
 

Uitgebreidere set:  €138,- 
Set van 8 doelen, 6 discs, stickers, opbergboxen, handleiding en 
KanJamApp 
https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/kanjam-school-set-16-
leerlingen/?gclid=CjwKCAjw_47YBRBxEiwAYuKdw708lb77lTQAeSfOnSAt1ezNHO
nCwFZoYUrf91BuAW2yXN219XYbixoCqbkQAvD_BwE 

Kanjam, Frisbee golf 

Zachte frisbee   Touchdown frisbee 
Overgooien/ mikken 
Frisbee golf 

http://www.allesinbeweging.net/
https://sport81.eu/nl/60066-super-safe-graanbal-per-stuk
https://sport81.eu/nl/37020-
https://sport81.eu/nl/36172-raxx-voetbal-lowbounce
https://sport81.eu/nl/26177-jeu-de-boule-in-koffer
https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/kanjam-school-set-16-leerlingen/?gclid=CjwKCAjw_47YBRBxEiwAYuKdw708lb77lTQAeSfOnSAt1ezNHOnCwFZoYUrf91BuAW2yXN219XYbixoCqbkQAvD_BwE
https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/kanjam-school-set-16-leerlingen/?gclid=CjwKCAjw_47YBRBxEiwAYuKdw708lb77lTQAeSfOnSAt1ezNHOnCwFZoYUrf91BuAW2yXN219XYbixoCqbkQAvD_BwE
https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/kanjam-school-set-16-leerlingen/?gclid=CjwKCAjw_47YBRBxEiwAYuKdw708lb77lTQAeSfOnSAt1ezNHOnCwFZoYUrf91BuAW2yXN219XYbixoCqbkQAvD_BwE
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Overige Voor evenwichts-, hinkel- en hindernisbanen  

Loopladders 

 

€24,50 
 
https://sport81.eu/nl/61117-snelheidsladder-dubbel 
 

Alle groepen 
Combineren met  
Mikken 
5 x dubbel loopladder = 
honderdveld 

Ikea deurmatten 

 

€0,82 
 
www.ikea.com 
 

Boompje verwisselen, eilandbal 
met haaien, wachtplekken, 
beweegbanen etc. 

Pylonen met 
stokken en hoepels 

 

10 stuks 30 cm bij ALprovi: 4,95 excl. Btw 
https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-
behendigheid/pion-30-cm-met-gaten 
 

10 kegels (pylonenen) en 5 stokken 
als set bij Srt 81 47,50 excl. 
https://sport81.eu/nl/36081-
kegels-stokken-set 
zie onder 

 

 

Hoepel voor in/op pylon. 

Koop 6 voor € 3,47 per stuk  

https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-

behendigheid/hoepel-50-cm 

 
 

 

 

5 Stokken voor in pylonen 

2.50 per stuk 

 

Blokken 

 

Groot €6,25 p. st. 
 
https://sport81.eu/nl/11136-turnblokjes-hout 
 

Omgangsbanen, mikken, blijf van 
de grond 

Rivierstenen 
 

 

6 stuks = €49,50 
 
https://sport81.eu/nl/60148-rivierstenen 
 
 

Omgangsbanen, mikken, blijf van 
de grond 

http://www.allesinbeweging.net/
https://sport81.eu/nl/61117-snelheidsladder-dubbel
http://www.ikea.com/
https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-behendigheid/pion-30-cm-met-gaten
https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-behendigheid/pion-30-cm-met-gaten
https://sport81.eu/nl/36081-kegels-stokken-set
https://sport81.eu/nl/36081-kegels-stokken-set
https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-behendigheid/hoepel-50-cm
https://www.sportenspelvoordieren.nl/agility-en-behendigheid/hoepel-50-cm
https://sport81.eu/nl/11136-turnblokjes-hout
https://sport81.eu/nl/60148-rivierstenen
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Zelf regelen    

Houten – of 
kunststof - planken 
Houten boxen 

 

Oproep in schoolkrant 
Handige vader/moeder 

Omgangsbanen, bouwen, blijf van 
de grond etc. 

Autobanden 

 

Oproep in schoolkrant (evt via garage in de buurt) 
 

Omgangsbanen, bouwen, blijf van 
de grond etc. 

Fietsbanden 
(buitenband) 

 

Fietsenmaker Omgangsbanen, bouwen, blijf van 
de grond etc. 

Knikkers    

Elastieken 

 

€12,50 p. st. 
https://sport81.eu/nl/60045-spring-elastieken-per-paar 
 

Springvormen (in omgangsbaan) 

    

Springtouw 

 

€47,50 voor 100 m. 
https://sport81.eu/nl/11694-skipping-rope-100m 
Goedkoop en duurzaam, maar een beetje hard ‘touw’ 

 
 

Springvormen (in omgangsbaan) 

 
 

 
 

Duurder, maar fijner en kan minder goed nat worden (maar beter 
dan touw) 

https://sport81.eu/nl/11442-springtouw-fig 

 

Springvormen (in omgangsbaan) 

http://www.allesinbeweging.net/
https://sport81.eu/nl/60045-spring-elastieken-per-paar
https://sport81.eu/nl/11694-skipping-rope-100m
https://sport81.eu/nl/11442-springtouw-fig
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Partijlint 

 

€7,00 voor 10 st. 
https://sport81.eu/nl/11084rd-partijlint-set-van-10-
stuks 
 

Teammarkering 
Staartje Kat en muisspel 
Flag football 

Opbergsysteem 
 

 Opbergsysteem  voor karren en fietsen tegen de muur Nog geen goed systeem gevonden 
… 

Kubb 

 

€49,50 
 
https://sport81.eu/nl/27122-kubb-bex-original 
 
NB. Goedkopere spellen zijn meestal minder duurzaam 

Verschillende vormen van Kubb/ 
mikken. 

 

  Uitgangspunt is maximaal 7 groepen tegelijkertijd  

Activiteit Materiaal Minimaal 
 

Optimaal Aantal leerlingen per spel 

Kubb Kubb 2 4 Kubb: 2-6 leerlingen 

Kingen Krijt, Hoedjes/ pylonen 
Ballen 

1 set hoedjes (12 hoedjes   
2 ballen 

2 set hoedjes 
4 ballen 

Kingveld: 4 -7  

Around the world Krijt, Hoedjes/ pylonen 
Ballen 

8 tot 10 grote pylonen (als net) 
1 set hoedjes 

 Around the world: 2 - 8 

Jeu de boules Set  4 8 In de regel  1- 3 

     

Barcelona voetbal Pylonen (doeltjes) 
Hoedjes (zijlijnen) 
Bal 

6 pylonen (2 veldjes) 
Aantal ballen naar aantal velden 

12 pylonen (4 veldjes) 2 - 8 

“gewoon’’ voetbal 
(of Belgisch voetbal) 

Pylonen (doeltjes) 
Hoedjes (zijlijnen) 
Bal 

4 pylonen/ doeltjes (2 veldjes)  
Aantal ballen naar aantal velden 

12 pylonen (4 veldjes) 2 – 8  

Frisbee Zie info boven? 
Zelf afwegen of jullie dit ook 
willen. 

   

Los materiaal Tennismateriaal? 
Jongleermateriaal? 
Loopladders? 
Frisbees?  

   
 
 
 
 
 
 

http://www.allesinbeweging.net/
https://sport81.eu/nl/11084rd-partijlint-set-van-10-stuks
https://sport81.eu/nl/11084rd-partijlint-set-van-10-stuks
https://sport81.eu/nl/27122-kubb-bex-original
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Aanvullende opmerkingen: 

➢ Grote pylonen zijn attractief, maar kosten meer opbergruimte.  Evt helft groot en helft klein aanschaffen. Afhankelijk van opbergruimte/mogelijkheden om te verplaatsen. 

➢ Ondergrond zal bij regenachtig weer modderig zijn. Maak afspraken over schoonmaken, opbergen en/of evt niet gebruiken van bepaald materiaal. 

➢ Rol van conciërge bij in- en uitgave en controle en/of schoonmaken van het materiaal is handig. Eventueel een schema waarin leerlingen van groepen 8 deze taak onder 

zijn leiding uitvoeren. 

➢ Zorg voor rolcontainers of (bolder)kar om het materiaal op te vervoeren (en op te slaan?). Bedenk een logische plek en zorg voor berging.  

➢ Op de plek waar nu de fietsen staan kan mogelijk een klein gedeelte worden ingeruimd voor een (afgesloten) berging. 

➢ Bedenk wat op het pad kan en wat op het gras. Een activiteit zoals voetbal kan op beide ondergronden. Kingen en Around the world alleen op het pad. 

➢ Als de plek en indeling goed bevalt kan je dit structureel aanhouden, dat versnelt het klaarzetten en de speeltijd. 
 

➢ Bij de kingvelden en around the world bekijken wat de makkelijkste manier is om velden te maken: 

Kingen: 

- krijt 

- krijt + hoedjes (tussen de 8 en 16 hoedjes)  

- alleen hoedjes (minimaal  
 

 

Let op: hoedjes zijn goedkoop, maar waaien wel 

weg bij harde wind. 

Dan zijn de kleine (vrij zware) pylonen beter.  
 

➢ Als je niet kunt krijten zijn er min. 16 pylonen nodig voor een Around the World veld  (16 x 4,75 = 76,- excl. BTW) en 24 pylonen voor een Kingveld (24 x 4,75 = 114,- excl. BTW) 

➢ Around the world: 

- krijt (geen net maar twee vakken met een ‘sloot’)   of  - krijt + pylonen (als net)     of 

- krijt + hoedjes (geen net maar twee vakken met een ‘sloot’)  of  - hoedjes (geen net maar twee vakken met een ‘sloot’) of 

- hoedjes + pylonen (als net) 

➢ Voor kingen is een combinatie van krijt en hoedjes waarschijnlijk meest eenvoudig. Voor around the world is dat met krijt en 4-6 grote pylonen als net 

✓ Voor de kleuters zal gezamenlijk moeten worden bekeken welk materiaal aangeschaft zal worden. De mogelijkheid van eigen materiaal op locatie kan, maar wellicht is het 

slimmer om verschillend materiaal aan te schaffen en dat in een schooljaar per kwartaal te wisselen. Bijvoorbeeld ene locatie loopladders en jeu de boules en de andere 

locatie klein speelmateriaal en springtouwen/elastieken etc.  Advies is om op beide locaties te investeren in bouwmateriaal/ beweegbanen (banden, blokken, planken, 

rivierstenen, ikea deurmatjes etc.) 

✓ Voor de locatie kleine houtweg (maar evt ook dreefschool) hebben we mogelijkheden onderzocht om het schoolplein groener te maken. Dit kan ook gecombineerd 

worden met outdoor education waardoor tevens de tijd naar buiten beter verantwoord kan worden. Zie bijlage. 

Met name de vierkante meter tuintjes en het groen aan de muren zijn prima opties om de schoolpleinen groener te maken.  

 

http://www.allesinbeweging.net/

