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DE VOLKSSPORTENTUIN IN HET SPORTIMONIUM
In het Sportimonium is een volkssportentuin. In deze 
volkssportentuin kan ik oude volkssporten spelen. Er zijn 10 
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.

De volkssportentuin is buiten. 
Als het mooi weer is, is de volkssportentuin open.
Als het minder goed weer is, is de volkssportentuin gesloten. 

De ingang van de volkssporttuin is tussen de Olympische Passage 
en het Sportlabo. Als de deur gesloten is, kan ik niet naar buiten.

De uitleg van elk spel staat op het bord naast het spel. Daar kan 
ik ook zien voor hoeveel mensen dit spel is en in welke Belgische 
streek het ooit ontstaan is.
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Bij sommige spelen kan het zijn dat er onderaan het bord een rode 
opmerking staat. Dat wil zeggen dat ik dit spel enkel kan spelen 
onder begeleiding van een medewerker van het Sportimonium of 
dat ik de opmerkingen voor mijn veiligheid goed moet opvolgen. 

Dit is beugel. Beugel wordt gespeeld op de beugelbaan. Ik sla met 
de houten schop tegen de zware bol. Ik probeer om de bol door 
de ring in het midden van de beugelbaan te laten rollen. 

Dit is boogschieten. Ik krijg een boog en enkele pijlen. Ik schiet de 
pijlen naar het midden van het doel. De persoon die het dichtst bij 
het midden van het doel scoort, wint.  

Boogschieten kan ik enkel doen onder begeleiding van een 
medewerker van het Sportimonium. Hiervoor moet ik op 
voorhand een begeleider reserveren. Dit kost € 50 per uur.

Dit is gaaibol. Gaaibol wordt gespeeld op de gaaibolbaan. Ik rol 
met de bol over de baan. Ik probeer de gaaien aan de andere kant 
van de baan omver te rollen. Zo verdien ik punten. Afhankelijk van 
welke gaai ik omver rol verdien ik meer of minder punten. 
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Dit is struifvogel. De grote houten vogel is de struifvogel. Deze 
struifvogel hangt aan een kabel. Ik trek de vogel achteruit en mik 
met de bek van de vogel in het midden van het doel. Ik laat de 
struifvogel los. De persoon die het dichtst bij het midden van het 
doel scoort, wint.  
Struifvogel kan ik enkel doen onder begeleiding van een 
medewerker van het Sportimonium. Ik kan een medewerker 
vragen om te begeleiden.

Dit is hoefijzerwerpen. Ik gooi 6 hoefijzers van aan de lijn naar de 
ronde paal. Ik krijg 10 punten voor elk hoefijzer dat op het blok 
ligt. Ik krijg 20 punten voor elk hoefijzer dat rond de paal ligt. 

Dit is kegelen. Kegelen wordt gespeeld op de kegelbaan. Kegelen 
lijkt op bowlen. Ik probeer met de bal zoveel mogelijk kegels 
omver te rollen. 

Dit is krulbol. Krulbol wordt gespeeld op de krulbolbaan. Dit spel  
wordt gespeeld in twee ploegen. Elke ploeg rolt 1 krulbol per 
beurt. Ik probeer de bol zo dicht mogelijk bij de paal aan de 
andere kant van de krulbolbaan te rollen. Ik mag ook kiezen om de 
bol van de tegenspeler verder van de paal te rollen door mijn bol 
er tegen te rollen. Wie op het einde van het spel het dichtst bij de 
paal ligt, wint. 
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Dit is de klimmast. Ik probeer zo hoog mogelijk te klimmen op de 
mast. Onder de mast ligt een dikke mat. Als ik zou vallen, zal ik me 
geen pijn doen. 

Dit is trabol. Trabol wordt gespeeld in twee ploegen. Ik probeer 
zoveel mogelijk punten te scoren door mijn bollen zo dicht 
mogelijk bij het doel van de tegenstander te rollen.  De ploeg die 
begint, rolt alle bollen. Daarna moet de tegenspeler proberen die 
bollen weg te rollen om zo de eigen bollen dichter bij het doel te 
brengen.

Dit is trou madam. Ik rol met mijn bol door de poortjes aan de 
andere kant van het veld. Elk poortje staat gelijk aan een aantal 
punten. Ik probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen. 
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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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