
 

 
Het buurtsport chaosspel 

Bovenbouw 
   

Wat is de bedoeling? 
De opdrachten (12 stuks) worden door het huis en in de tuin opgehangen (eventueel verstopt). De 
deelnemer(s) gaan op volgorde van hun kaart op zoek naar de opdrachten (met meerdere spelers 
kan speler 2 bijvoorbeeld beginnen bij opdracht 5 en dan naar 6 etc.). Elke keer als een 
opdrachtkaart gevonden is, lees je de opdracht goed en ga je naar de jury om de opdracht uit te 
voeren. De jury (je vader of moeder) beoordeeld de opdracht met 0, 1 of 3 punten. Deze punten kun 
je eventueel aan het einde van alle opdrachten inruilen voor iets anders (bijv. extra minuten 
opblijven) 
 

Eventueel kun je elke deelnemer nog een joker meegeven. Als de deelnemer denkt een opdracht 
heel goed uit te kunnen voeren, dan zet hij/zij de joker van tevoren in bij de uitvoering van die 
opdracht. Door het inzetten van je joker (Dit mag maar 1 keer) worden de punten die de jury je geeft 
verdubbeld. 

Als je klaar bent met het spel kan je het nog een keer spelen en dan zelf wat opdrachten bedenken.  

 

Onderstaande jokers kan je uitknippen (1 per persoon) 

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2.Probeer de bal/WC rol zoveel 
mogelijk hoog te houden. 

 
 
 
Punten: minder dan 2x = 0, 3x = 
1 en meer dan 3 = 3 punten 

3. Jongleren: gooi 2 wc rollen 
kruislings de lucht in en vang. 
Mag ook met 3 als je dat kan. 
 
Punten: laten vallen = 0, 1 rol 
vangen 1 punt, beide vangen = 
3 punten 

4. Push-ups 
 
 
 
 
Punten: minder dan 5x = 0, 5x = 
1 en 10x = 3 punten 
 

5. Wzeehond: loop vanuit de 
WC met een WC rol op je neus 
naar de Jury, loop een rondje 
om de jury heen. 
Punten: gelijk vallen = 0, 
halverwege = 1 en naar de jury 
= 3 punten 
 

6. Traplopen: loop z.s.m. de 
trap op en af. 
 
 
 
Punten: 2-3x = 0, 4x = 1 en 5x = 
3 punten 
 

7. Sit-ups 
 
 
 
 
Punten: minder dan 7x = 0, 8x = 
1 en 10 of meer = 3 punten 
 

8. Tafeltik: tik hardlopend op je 
plaats de salontafel aan met je 
voeten (alternatief is de 
stoeprand, 1e trede van de trap) 
 
Punten: minder dan 7x = 0, 8x = 
1 en 10 of meer = 3 punten 
 

9. WC bowlen: Rol met een WC 
rol op 5 meter afstand de 
andere stapel WC rollen om (3 
pogingen) 
 
Punten: 0x raak = 0, 1x raak = 1  
en 2 of 3x raak = 3 punten 
 
 
 

10. Gooien. Gooi de bal/WC rol  
5 keer achter elkaar hoog tegen 
de muur en vang. 
 
Punten: minder dan 3 x vangen 
= 0, 3x vangen = 1, 5x vangen = 
3 punten 
 
 
 11. WC basketbal. Gooi 3 wc 

rollen vanaf 4 meter afstand om 
de beurt in een mand (bijv. 
wasmand) 
 
Punten: 0x raak = 0, 1x raak = 1 
punt, 3x raak = 3 punten 
 
 

12. WC rol skiën. Maak van 6 wc 
rollen een stapel van 2 rollen 
hoog. Maak ski sprongen over 
de rollen. 
 
Punten: 1-5 x springen = 0, 6-10 
x = 1 punt, 12-15x  = 3 punten 
 
 

1.Doe een dansje (bijv. van 
YouTube) 
 
 
 
Punten: jury bepaalt 0, 1 of 3 
punten 
 



Deelnemerskaart  
 
Naam: 
 
Opdracht Joker ingezet? Punten (0,1,3) 
Opdracht 1   
Opdracht 2   
Opdracht 3   
Opdracht 4   
Opdracht 5   
Opdracht 6   
Opdracht 7   
Opdracht 8   
Opdracht 9   
Opdracht 10   
Opdracht 11   
Opdracht 12   
Totaal:   
 


