
Wintergames op de overdekte ijsbaan

De ijsgames
De ijsgames kunnen zelf samengesteld worden op basis van 5 van de onderstaande spellen. 

IJssjoelen
Bij ijssjoelen draait het om de juiste inschatting en snelheid. De sjoelschijven 
(ijshockeypucks) moeten voor de streep los worden gelaten en terecht komen in een vak dat 
het meeste punten waard is. Gaat men voor safe of voor de hoogste score?

Oberrace
De deelnemer heeft een dienblad met balletjes er op en wordt op een stoel naar de overkant 
geschoven. De balletjes moeten aan de overkant in een emmer worden gegooid. Lukt het om 
de balletjes onderweg niet te verliezen?

Curling
Curling zoals je kent van de Olympische winterspelen. Ieder team probeert zijn curlingsteen 
zo dicht mogelijk bij de roos te krijgen. Een leuke uitdaging!

Schoorsteen estafette
In duo vorm moet een schoorsteen met een bal erop naar de overkant en weer terug worden 
gebracht. Wanneer de bal er onderweg af valt moet hij eerst weer op de schoorsteen worden 
gelegd voordat men verder mag.

IJshockey estafette
De deelnemer krijgt een ijshockeystick en een puck en moet vervolgens via een slalom naar 
de streep waar vanaf mag worden geschoten op het doel. Heeft men geschoten dan moet 
men zo snel mogelijk terugkomen en de volgende in de rij de stick geven.

Puzzel estafette
De stukken van de puzzel worden stuk voor stuk naar de overkant gebracht. Wanneer alle 
stukken daar liggen mag het hele team gaan puzzelen. Welk team lost de puzzel het snelste 
op?

Sleerace
Bij de sleerace zit één deelnemer op de slee en een ander duwt hem of haar over het ijs naar 
de overkant. Daar wordt er gewisseld. Welk team weet het snelst iedereen over het ijs te 
sleeën?



Vak curling
Bij deze discipline komt het aan op gevoel en durf. Men mag een aantal curlingstones gooien 
richting een aangegeven vak. Het eerste vak is 10 punten, tweede vak is 20 punten, etc. Na 
het vak van 40 punten is het over met de punten en wordt er geen score genoteerd.

Slee curling
Bij slee curling zit een deelnemer op een ufo slee en is het de bedoeling om deze persoon zo 
dicht mogelijk naar de kegel op het ijs te duwen. Een leuk spel om te doen en naar te kijken.

Aantal personen: Minimaal 30 
Kosten: € 35,00 per persoon
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur



Curling games
De curling games zijn een combinatie van ijssjoelen, vak curling en slee curling. De 
deelnemers nemen het in deze 3 activiteiten tegen elkaar op. 

IJssjoelen
Bij ijssjoelen draait het om de juiste inschatting en snelheid. De sjoelschijven 
(ijshockeypucks) moeten voor de streep los worden gelaten en terecht komen in een vak dat 
het meeste punten waard is. Gaat men voor safe of voor de hoogste score?

Vak curling
Bij deze discipline komt het aan op gevoel en durf. Men mag een aantal curlingstones gooien 
richting een aangegeven vak. Het eerste vak is 10 punten, tweede vak is 20 punten, etc. Na 
het vak van 40 punten is het over met de punten en wordt er geen score genoteerd.

Slee curling
Bij slee curling zit een deelnemer op een ufo slee en is het de bedoeling om deze persoon zo 
dicht mogelijk naar de kegel op het ijs te duwen. Een leuk spel om te doen en naar te kijken.

Kosten: € 750,00 voor maximaal 25 personen | extra persoon € 25,00
Tijdsduur: 1,5 uur


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3

