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Westwijk
 1.  Trapveld Blois van Treslongstraat
 2.  Speelplaats Marnixlaan
 3.  Speelplaats Samuel Esmeijerstraat
 4.  Trapveld Gansfoortstraat
 5. Krabbeplas
 6.    Trapveld Dirk de Derdelaan

Indische Buurt 
 7.  Speelplaats Ambonlaan
 8.  Speelplaats Curacaolaan

Centrum / VOP 

 9.  Speelplaats Huijgenstraat
 10.  Speelplaats Mendelsohnplein
 11.  Messchaertplein (speeltuin / trapveldje)
 12.  Tollenstraat (trapveld / basketbal / speeltuin)
 13.   Stadsbos Groen van Prinstererstraat
 14.  Speeltuin Oranjepark

Oostwijk 
 15.  Speelplaats Oosterpark
 16.  Parkweg (speelplaats / trapveld)

Ambacht / Babberspolder 
  17.  Speeltuin van Oldebarneveldtstraat
 18.  Speeleiland
 19.  Speelplaats Goudsesingel
 20.  Speelplaats Wilhelminasingel

Broekpolder 
 21. Klauterwoud 

Holy
 22.  Speeltuin Willem Lodewijklaan
 23.  Speelplaats Kruidenpad
 24.  Speelplaats Gelderlandlaan
 25.  Speelplaats Lissabonweg
 26.  Waterspeeltuin Kindervallei

  Speelterrein (speeltuin / speelplaats)
   Sportterrein (trapveld / basketbalveld /  

skatebaan / etc.)
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Bekijk alle speel- en  
sportplekken op:

 
www.buitenspeelkaart.nl

Watertappunt

Rolstoel geschikt
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Bewegen kan altijd en overal en past bij een gezonde jeugd 
in een gezonde omgeving. JOGG Vlaardingen wil kinderen en 
hun ouders laten zien hoe makkelijk bewegen en sporten 
kan zijn. In Vlaardingen heb je genoeg speel- en sportplek-
ken, waarvan wij er enkele hebben wij uitgelicht op deze 
buitenspeelkaart. Daarnaast hebben we ook nog een aan-
tal leuke buitenspeel ideeën op een rijtje gezet, zodat jij je 
nooit hoeft te vervelen! 

Start met de springer in het midden van het touw. Bei-

de spelers draaien tegelijkertijd het touw. De springer 

probeert zo vaak mogelijk over het touw te springen. 

Als de springer het touw raakt en niet meer door kan 

springen, is de volgende speler aan de beurt.

Beslis met steen, papier, schaar wie er als eerst mag gooien. Het doel is om de stoep van de tegenstander te raken. Lukt dit, krijg je 1 punt en mag je nog een keer gooien. Lukt het niet, dan is de tegenstander aan de beurt. De bal moet hierbij wel over de helft van het speelveld komen om nog een keer te mogen gooien. Anders is de bal weer voor de tegenpartij. De speler die als eerst 10 punten haalt wint  het spel.

Zet de koning in het midden van het speelveld. Vanaf 

de koning zet je 4 grote stappen naar voren, dit is de 

lijn waar je de 5 blokjes van jouw team neerzet. Het 

andere team doet aan de andere kant hetzelfde. De 5 

blokjes staan ongeveer op één stap afstand van elkaar 

(zie opstelling/ speelveld). Als team mag je 6 stokjes 

gooien. Hiermee probeer je de blokjes van het team 

aan de overkant om te gooien. Heb je een blokje van de 

tegenpartij omgegooid, dan blijft dit blokje liggen. Pas 

als alle 6 de stokjes gegooid zijn, mag het andere team 

de stokjes pakken. Zij zijn nu aan de beurt. Het spel 

is afgelopen als alle 5 de blokjes van de tegenpartij + 

Koning Kübb zijn omgegooid. 

Op de muur maak je een doel door 2 lijnen te tekenen of pionnen te gebruiken. De eerste speler schiet de bal tussen de lijnen. Hierna is nummer 2, daarna 3, en zo ga je door tot nummer 1 weer aan de beurt is. Het spel stopt als iemand de bal naast het doel schiet. Deze speler krijgt dan de letter E. Het spel gaat verder bij de speler die hierna aan de beurt is. Wanneer je vaker naast het doel schiet krijg je de letter Z, E en L. Wie als eerst het woord EZEL heeft, verliest het spel.

Ezelen
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Scan deze QR code voor 
meer buitenspeelinspiratie, 
of kijk op stichtingvib.nl/
buitenspeelinspiratie


