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MIDO’s VIERKAMP – TEAM 1 🆚 TEAM 2 

3 OP EEN RIJ! 3X  VOETBALPETANQUE  

 

 Elk team heeft 3 identieke voorwerpen:  

o Team 1: 3 lege wc-rollen  

o Team 2: 3 volle wc-rollen  

 De eerste speler per team sprint naar het 

‘veld’ en leggen hun wc-rol in een bepaald 

vak, max. 1 wc-rol per vak. 

 Daarna sprinten ze terug en tikken ze het 

volgende teamlid aan. Die herhaalt het.  

 Liggen de drie wc-rollen in het ‘veld’, mag 

er 1 eigen wc-rol van het vak gewisseld 

worden.  

 Het team dat drie lege of volle wc-rollen 

op 1 rij heeft, wint deze kamp. 

 

 

 Elk teamlid krijgt 3 pogingen om met zijn 
of haar bal zo dicht mogelijk bij de ‘but’ te 
trappen.  

 De but kan een voorwerp zijn, maar de 
leukste manier om te spelen is met een 
klein balletje.  

 Blad-steen-schaar welk team mag starten.  
 Trappen vanaf de achterlijn.  
 Meet na iedere trap de afstand tot de but 

tot op de millimeter nauwkeurig en noteer 
dit op een blaadje papier.  

 Rolt de bal buiten de targetzone is de bal 
uit het spel en hoef je niet te meten. 

 Rolt de but uit de targetzone heb je als 
team verloren.  

 Het team dat het dichtst bij de but lag 
heeft deze kamp gewonnen.   

DARTS 🎯 IN DE ROOS 🏹 

 

 Elk teamlid krijgt 2 pogingen om zoveel 

mogelijk punten te verzamelen.  

 Trap de bal dat deze tot stilstand komt in 

één van de drie vierkanten. 

 Puntenverdeling:  

- Vierkant 1: 20 punten 

- Vierkant 2: 15 punten 

- Vierkant 3: 10 punten  

 Tel de punten van jouw team goed op.  

 Het team dat de meeste punten kan 

verzamelen, wint deze kamp.    

 Elk teamlid krijgt 2 pogingen om met zijn 

of haar bal de kegel te raken of toch zo 

dicht mogelijk door middel van de bal te 

lobben.  

 De plaats waar de bal de grond raakt 

bepaalt de score.  

 Het team dat de kegel raakt is de absolute 

winnaar van deze kamp.  

 Het team dat de meeste punten kan 

verzamelen, wint deze kamp.   

Deel JOUW voetbalfun met ons  #midovoetbalstages #blijfinuwkot 

 


