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VOLKSSPORTEN IN HET SPORTIMONIUM
In het Sportimonium is een sportlabo. In het sportlabo kan ik 
oude volkssporten spelen. Er zijn 14 volkssporten die ik kan 
uitproberen. Als ik klaar ben met het spelen van een spel, leg ik 
alles terug zoals ik het gevonden heb.

De volkssporten die je op deze foto’s zal zien, zijn meestal 
beschikbaar. Het kan zijn dat sommige volkssporten er tijdens 
mijn bezoek niet zijn. Dat is oké.

Deze spelen bestaan uit hout. Hierdoor kunnen ze veel lawaai 
maken. Als ik daar niet zo goed tegenkan, zet ik best mijn 
koptelefoon op. 

Op elke volkssport staat de naam van de volkssport. Op het spel 
staat ook hoe ik de volkssport kan spelen. Hieronder worden de 
14 volkssporten opgesomd. 

Dit is stangenbiljart. Ik beweeg de twee stangen zover mogelijk 
zodat de biljartbol naar mij toe komt. Ik doe mijn best om de 
biljartbol niet te laten vallen. Als de biljartbol valt, tellen de 
punten van het vak waarin hij terechtkomt.
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Dit is het mannetjesspel. Ik probeer nauwkeurig te mikken met 
het bolletje om zoveel mogelijk mannetjes omver te doen vallen. 
Alleen voor de mannetjes die achterover vallen krijg ik punten.

Dit is een werpspel voor jonge kinderen, maar ook oudere 
kinderen en volwassenen mogen dit spel spelen. Ik probeer de 
figuren met de rode zakjes over te gooien. Op de figuren staan 
punten. Ik tel de punten op van de figuren die ik omver kon 
gooien. 

Dit is het hamertjesspel. Dit spel kan ik met 2, 3 of 4 mensen 
spelen. Ik verdedig mijn doel met het hamertje. Ik kan punten 
scoren door de knikker in het doel van de andere spelers te 
stoten. 

Dit is rekker-trekker. Dit spel speel ik met 2 personen. Ik schiet 
de schijven met de rekker zo vlug mogelijk door het poortje naar 
de andere helft van het spelbord. De persoon die als eerste alle 
schijven op de speelhelft van de tegenstander krijgt, wint. 
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Dit is klimbak. Door aan de touwtjes te trekken probeer ik het 
houten balletje zo hoog mogelijk te laten klimmen. Hoe hoger ik 
met het balletje geraak, hoe hoger mijn score. De opening waar 
het balletje in terechtkomt bepaalt mijn score!

Dit is een sjoelbak. De schijven worden in drie beurten naar de 
poortjes achteraan in de sjoelbak geschoven. Als ik evenveel 
schijven in elk vakje kan krijgen, dan verdubbelt mijn score. 

Dit is de schuiftafel. Ik probeer met de stok de schijven zo dicht 
mogelijk bij de achterste pin te schuiven. Mijn tegenspeler 
probeert hetzelfde. Voor elke schijf die dichter bij de pin ligt dan 
een schijf van mijn tegenspeler krijg ik een punt.

Dit is het tonspel. Ik mik met de koperen schijven naar de 12 
openingen in het tonspel. Als de schijf in een holte valt, krijg ik 
het aantal punten dat er naast staat.
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Dit is toptafel. Ik draai het touwtje rond de tol. Ik plaats de tol 
met de punt op de tafel en trek hard aan het touwtje. Zo probeer 
ik zoveel mogelijk kegels omver te keilen. Ik krijg punten voor het 
aantal omvergevallen kegels. 

Dit is Showdown. Dit spel speel ik door goed te luisteren. Ik doe 
een bril op die naast het spel ligt. De glazen van deze bril zijn 
zwart. Ik kan niets zien door de bril. Ik speel het spel op gehoor 
en luister goed waar de bal is. De bal maakt een rinkelend geluid. 
Ik probeer te scoren in de goal van mijn tegenstander door met 
het palletje tegen de bal te stoten. De persoon die als eerste 11 
punten heeft, wint. Per goal krijg ik of mijn tegenstander 2 
punten.

Dit is riboulette. Ik plaats de bal in de rechterhoek van het spel, 
onderaan de tafel. Dat is de linkeronderhoek op de foto. Ik schuif 
de bal naar boven. Ik krijg twee kansen om zoveel mogelijk 
kegels omver te rollen. 

Dit is kaluiten. Dit spel kan je spelen met 2 personen. Er zijn 3 
kaluitblokken met witte stip en 3 schuifkegels met zwarte stip. 
Het doel van dit spel is om de kaluitblokken zo dicht mogelijk 
bij de rode S te schuiven. Voor elke kaluitblok die dichter bij het 
doel ligt dan die van de tegenstander krijg ik 1 punt. 
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Het kan zijn dat iemand anders het spel aan het spelen is dat ik 
wil spelen. Dan probeer ik geduldig mijn beurt af te wachten. Ik 
kan ondertussen ook met iets anders spelen. 
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