
1.  START 
Voor we beginnen, even 

warm worden! 
Doe allemaal 5 
kikkersprongen 

12. 
Kies iemand uit en ga 

tegenover elkaar staan. De 
ander doet jou na totdat 

die een fout maakt. 

13.  
Gooi de opgerolde sok 15 

keer over met iemand 
zonder te laten vallen op 

de grond 

16.  
 

Wie kan het langste als een 
flamingo staan.  

Je moet terug naar vak 13 

17.  
 
Stuiter een bal 10 keer op 
de grond zonder dat die 

weg stuitert 

 2. 
Pak een bal en gooi hem 

10 keer over met iemand, 
zonder dat de bal de grond 

raakt. 
En gooi nog een keer 

11. 

Je hebt mazzel, laat 
iemand 5 kikkersprongen 
doen en ga naar vak 14. 

14.  
 

Doe 3 Push Ups, 3 Sit Ups 
en 3 Kikkersprongen 

 

15.  
 

Ren 3 keer de trap op een 
neer 

18.  

Doe 4 Push Ups, 4 Sit Ups 
en 4 Kikkersprongen 

 

3. 

 
Doe 2 Push Ups, 2 Sit Ups 

en 2 Kikkersprongen 
Ga door naar vak 5 

10. 

 
Je bent op de helft, doe 

een dansje op je favoriete 
liedje. Iedereen doet mee! 

9.  
Pak een opgerolde sok, stel 

de kookwekker in (30 sec.) en 
zet hem aan. Gooi de sok 

over, wie de sok vast heeft 
wanneer de wekker afgaat is 
af en moet 1 plek achteruit. 

8. 
 

Doe een wedstrijd 
planken 

19.  
Ren 5 keer de trap op en 

neer 
Ga terug naar vak 15 
(Voer hem niet uit) 

 4. 
PAS OP! 

De vloer is LAVA in  
3.. 2.. 1.. 

Te laat? Voer de 
opdrachten van vak 3 uit 

5. 
 

Hinkel naar de voordeur  
en weer terug,  
doe dit 2 keer! 

6. 
 

Speel een rondje 
verstoppertje in  

het huis 

7.  
Zet 6 lege flessen neer en 

pak een opgerolde sok. 
Gooi 2 keer en kijk hoeveel 

je er kan omgooien 

20.  FINISH 
 

YES, Klaar! Doe met 
iedereen een 

overwinningsdansje 

HET GROTE SPORT-BORDSPEL 


