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1.) Mens-erger-je-niet. 
 
 

a) De lln worden verdeeld in groepjes. Elk groepje beschikt over een DS en een rij van 6 
kegels. Elke kegel staat in een hoepel. De eerste speler werpt met de DS en loopt 
vervolgens naar de corresponderende kegel (de dichtstbijzijnde kegel is 1, de verste is 
6). Hij moet deze kegel omleggen in de hoepel. Vervolgens loopt hij terug naar zijn 
ploeg en lost de volgende speler af. Deze mag dan op zijn beurt werpen en naar de 
kegels lopen. Als iemand een cijfer werpt van een kegel die al omligt mag hij die 
kegel meenemen naar zijn ploeg. Als iemand een cijfer werpt van een hoepel die al 
leeg is moet hij de “pechlijn”, achter de laatste kegel, gaan aantikken vooraleer hij 
terug naar zijn ploeg mag. Als een ploeg de 6de kegel terug meebrengt stopt het spel. 
De kegels die bij de andere ploegen nog in de hoepels staan/liggen zijn strafpunten: 
een kegel die reeds omligt = 1 strafpunt, een nog rechtstaande kegel = 2 strafpunten. 

 
 

b) Als een speler een cijfer werpt van een reeds lege hoepel mag hij een reeds omgelegde 
kegel van een andere ploeg (van het corresponderende cijfer uiteraard) terug rechtop 
zetten. Als die mogelijkheid er ook niet is moet hij de “pechlijn” gaan aantikken. 
Bij deze variant is het mogelijk dat er op tijd moet gespeeld worden omdat het zou 
kunnen dat het spel niet kan uitgespeeld worden. Alle ploegen krijgen dan strafpunten. 
De ploeg met de minste strafpunten is dan de winnaar. 

 
 
 
 
SCHEMA: 
 

____________________       =  “ pechlijn” 
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c) De lln worden verdeeld in 4 groepjes die vanuit 2 richtingen naar de kegels toe komen. 
De volgorde (1-6) verschilt dus voor beide richtingen (zie pijlen). Er zijn 3 rijen met 
kegels waarvan de middelste rij een andere soort is. De kegels van de 2 buitenste rijen 
zijn elk 1 punt waard en die van de middelste rij elk 2 punten. Als een speler met de 
DS heeft geworpen mag hij een kegel met het corresponderende cijfer gaan omleggen 
met de punt naar zijn ploeg/hoek toe. Hij mag kiezen in welke rij hij dat doet.  
Er mag maar 1 kegel omgelegd worden. Als een speler van dezelfde ploeg opnieuw 
hetzelfde cijfer werpt en de kegel ligt nog steeds met de punt naar de ploeg/hoek mag 
hij die kegel meenemen. Als een speler een cijfer werpt van een kegel die reeds met de 
punt naar een andere ploeg/hoek ligt dan mag hij de punt verleggen naar zijn 
ploeg/hoek. Als men een cijfer werpt waarvan alle kegels reeds weg zijn moet men 
een “pechrondje” lopen rond alle kegels alvorens terug te keren naar de ploeg om de 
volgende af te lossen. Als er nog enkele kegels in het spel zijn (aanvoelen) wordt er 
afgeteld en wordt het spel stilgelegd. De ploeg met de meeste punten is gewonnen. 

 
 
 

d) Variante op c):   
 
Er zijn 3 of 4 tikkers in het spel (Uit elke ploeg 1 tikker). De tikkers staan aan de zijkant van 
het terrein in een rij. Na het startsignaal mag 1 tikker zich in het speelveld begeven. Hij moet 
er 1 speler proberen te tikken. Als dat gelukt is gaat hij terug naar de rij en lost er de volgende 
tikker af. Er mag dus telkens maar 1 tikker in het speelveld. Als een tikker iemand aantikt zijn 
er een aantal mogelijkheden:  
 

   1) De loper loopt naar de kegels om een kegel te draaien/halen: de aangetikte 
                               loper moet terug naar de groep zonder een actie te ondernemen. 
 
     2) De loper heeft net een kegel gedraaid: er is geen gevolg voor de aangetikte 
                               loper. 
 
     3) De loper heeft een kegel vast: de aangetikte loper plaatst de kegel  
                               RECHTOP terug. 
 
     4) De loper loopt een “pechrondje”: de aangetikte loper mag onmiddellijk 
                               terug naar de groep (= eigenlijk geluk). 
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SCHEMA: 
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2.) Boter – Kaas – Eieren ( 3 op 1 rij ). 
 
 
Het spel wordt gespeeld tussen twee ploegen van drie spelers. 
Terrein: kleine ruimte ( tussenruimte tussen de hoepels ongeveer 1,5m ) 
 
Negen hoepels liggen in een vierkant op een kleine ruimte. 
De 6 spelers ( 3 van ploeg A en 3 van ploeg B ) staan buiten het speelveld opgesteld in twee 
rijen. 
De eerste speler van ploeg A mag zich na een signaal opstellen in één hoepel naar keuze. 
Daarna mag de eerste speler van ploeg B dat doen. Er mag evenwel maar één speler per 
hoepel staan. Dan komt de tweede speler van ploeg A in het veld, vervolgens de tweede speler 
van ploeg B. De derde speler van ploeg A tracht nu met zijn 2 medespelers ( die zich niet 
meer mogen verplaatsen ) 3 op één rij te vormen. Lukt dit niet dan kiest hij één van de 
overgebleven hoepels om in te staan. Nu doet de laatste speler van ploeg B hetzelfde. 
Als de 6 spelers in het speelveld zijn en er is geen 3 op één rij gevormd gaat het spel verder. 
Op signaal moet nu één speler ( naar keuze ) van ploeg A van plaats veranderen naar een lege 
hoepel. Hiervoor hebben zij drie seconden ( tellen ) de tijd. Als er geen 3 op één rij gevormd 
wordt, is het de beurt aan ploeg B. Enz…. 
De ploeg die als eerste 3 op één rij kan vormen is gewonnen. 
 
Tip: Een speler die een voet in een hoepel zet moet in die hoepel gaan staan en mag niet meer  
        veranderen. 
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3.) Blad-steen-schaar. 
 
 

                           BLAD  -  STEEN  - SCHAAR  
 
 
Het spel wordt gespeeld tussen 2 teams van 3 tot 5 spelers. Elk team beschikt over een mat 
(het huis). De matten liggen tegenover elkaar met een tussenruimte van 15 tot 20 meter. 
Achter elke mat staan de spelers opgesteld in een rij achter elkaar. Na het startsignaal loopt de 
eerste speler van elke mat recht naar de tegenoverliggende mat. Vermits de eerste speler van 
de andere mat hetzelfde doet komen beide spelers elkaar onderweg aantegen. Op die plaats 
doen zij ‘blad-steen-schaar’ (het blad wint van de steen, de schaar wint van het blad, de steen 
wint van de schaar). De verliezer van het duel sluit vervolgens terug aan achteraan in de rij 
achter de eigen mat. De winnaar van het duel vervolgt zijn rechte weg naar de 
tegenoverliggende mat. Vanachter die mat vertrekt de tweede speler zo snel mogelijk om de 
winnende speler van het duel tegemoet te gaan. (De wachtende spelers achter de mat moeten 
zich klaar houden om onmiddellijk te vertrekken als hun ploegmaat het duel verliest. Er wordt 
geen bijkomend startsignaal gegeven) Op de plaats waar ze elkaar tegenkomen doen ook zij 
weer blad-steen-schaar. De verliezer keert weer terug naar de eigen mat, de winnaar vervolgt 
zijn weg. De ploeg die al eerste een voet op de andere mat kan zetten is gewonnen. 
 
Tip: Voor her duel wordt gespeeld draaien de spelers een kwartdraai zodat de medespelers    
        achter de mat het duel kunnen volgen. 
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4.) Sluipwegtikkertje. 
 
Het tikgebied is verdeeld in 2 stroken.  
De 2 twee stroken worden gescheiden door 3 banken met telkens een tussenruimte van 2 
meter. 
In de ene strook liggen 3 fietsbanden achter elkaar van waaruit een tikker (blauw hesje) met 
bal tracht de overstekende spelers aan te gooien.  
In de andere strook staat een tikker (geel hesje) die de overstekende spelers tracht aan te 
tikken met de hand.  
Op de middelste bank ligt een extra bal in een frisbee. Een derde tikker  
(groen (=blauw+geel)  hesje) kan kiezen waar hij gaat helpen. Als hij de extra bal neemt gaat 
hij helpen aan de kant van de jagers, zonder bal gaat hij helpen aan de kant van de tikker. De 
tussenruimtes tussen de banken kunnen door de spelers gebruikt worden om van de ene kant 
naar de andere kant te sluipen. Op signaal van de lkr. steken de lln. over. Wie kan de overkant 
bereiken zonder aangetikt/aangegooid te worden? 
Er wordt 5 keer overgelopen. Wie daarna overblijft is gewonnen! 
 
Puntensysteem: 
 
Lopers:  
 
2 ptn.: voor de overblijvers na 5 rondes. 
1 pt.: voor zij die de finale lopen maar daarin “aan” zijn. 
 
Tikkers: 
 
2 ptn.: als ‘iedereen aan’ is na 5 rondes 
1 pt.: als er nog slechts een bepaald aantal lopers overblijven (aantal = afhankelijk van het 
aantal totale deelnemers) 
 

 

SCHEMA: 
 

           


