
Als een moeder afkomt met 
“leider, onze Kenny is zijn 

schoenen kwijt”

Denk dan niet “Oh nee, toch 
nie weer zo’n geit”

Hoe krijg je op de 
OpenSpeelpleinDag de pers 

op bezoek?

Misschien door de 
presentatie van jullie 

jubileumboek

ZOMERWEDSTRIJDEN!
Met de zomer in aantocht mogen we misschien eindelijk ook die 

langverwachte zon verwelkomen, dan kunnen we ongegeneerd 

de oermens in ons naar boven laten komen. Juist, dierlijke 

competitiedrang, daar is het ons om te doen! 

Deze zomer zoekt de VDS de vitaalste onder zijn leden in:

SPEELBARE 
VERKLEEDKLEDIJ
 * Warme dag? Je kan je even goed helemaal schminken in thema. Hou enkel 
een t-shirt en een short aan en bewerk je armen en je benen: helemaal 
blauw voor een smurf, geruit voor een schot, groen met wratten voor de 
draak…

 * Veel bewegen met je verkleedkledij? Natuurlijk, we zijn op het speelplein. 
Je kan eraan denken om alles op voorhand vast te maken: de hoed blijft 
met een touwtje hangen, de broek met extra bretellen, de mouwen zijn 
alvast opgerold en klaar voor actie. Test je verkleedkledij op voorhand uit 
door te doen wat je die dag in je activiteit ook van plan bent. Dan zie je 
meteen of het tegen een stootje kan. 

 * De pruik jeukt? Kleur je haar: dat kan gema kkelijk met speciale haarspray. 
Voor de durvers is verf in je haar natuurlijk ook uitwasbaar (na enkele 
keren) of doe er meteen een pakje haarkleuring uit de winkel in. Of steek 
al je haar in een badmuts, nylonkous-over-je-hoofd of gelkapsel, dan heb 
je er ook geen last meer van. 

 * Of hé: verkleed je gewoon van top tot teen en zet door: de kinderen 
vinden het ongetwijfeld de max! Je ziet het… vanaf nu geen reden meer 
om je niet te verkleden! Klaar voor een wedstrijdje ‘verkleedkledij de 
hele middag aanhouden’?’ Want zo hoort het...!

KICK!
ZOMEREDITIE 2013

JULI

Toerticket:
 * Vrijwilliger: €15 euro

 * Beroepskracht VDS-lid of VVJ-lid: €40

 * Beroepskracht geen VDS-lid of VVJ-lid: € 50 

 * De inclusiebustoer is gratis!
Pak je schepen (gratis)* mee! 
Omdat er vele nieuwe schepen begonnen zijn, dagen we je uit! Slaag jij als jeugddienstmedewerker erin om je Schepen van Jeugd mee op bustoer te nemen, dan mag deze Schepen gratis met ons mee.

* voorwaarde: een 
jeugddienstmedewerker of speelpleinverantwoordelijke is betalend en ingeschreven.

Meer info & inschrijven:
www.speelplein.net > speelpleinen > vorming. 

Jullie speelpleinverantwoordelijke zal weldra enkele bustickets om mee te nemen naar het speelplein in de brievenbus vinden.

Bustoer 1 > donderdag 18 juli 2013 8u 30-17u15

 * op- en afstapplaats = NMBS-station Gent-Dampoort 

 * Route: Zomergem > Roeselare > Hooglede > Zulte > Gent

Bustoer 2 > donderdag 25 juli 2013 8u30-17u15

 * op- en afstapplaats = NMBS-station Vilvoorde

 * Route: Vilvoorde > Rodebeek > Grimbergen > Asse > Bornem

Bustoer 3 > dinsdag 6 augustus 2013 8u30-17u30

 * op- en afstapplaats = NMBS-station Mechelen

 * Route: Overijse > Leuven > Heist-op-den-Berg > Antwerpen > Willebroek

 * Thema: Inclusie | Deze bustoer is gratis, met dank aan provincie Antwerpen.

Wordt het in augustus 
nog veel toffer?

Dan komt dat zeker 
door die duik in de 

verkleedkoffer

Schijnt de zon te hard op 

uw bolleke?

Speel dan met water 

in plaats van met een 

tolleke

Staan de ouders al vroeg 

aan de poort te wachten

dan is ’t omdat hun 

kinderen naar ’t 

speelplein smachten

Wie een put graaft 

voor een ander

is al klaar met zijn 

eigen kamp
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Antwerpen
VDS Antwerpen lanceert de zomer vol 

zwembad. Bouw een zwembad op je 

speelplein en lanceer gedurende de 

zomer een paar straffe speelimpulsen! 

Voel jij al nattigheid? Post voor 7 

augustus www.

facebook.com/Speelpleinbattle en maak 

kans op een prijzenpakket van maar liefst 

375 euro. 

Oost-Vlaanderen
VDS Oost-Vlaanderen trekt ten strijde 

tegen stiekemerds! Bouw eens aan de 

zichtbaarheid van je speelplein, laat 

de hele wereld weten dat je bestaat 

en win naast eeuwige roem ook deze 

zomerwedstrijd! 

Is jullie plein al wereldberoemd? Geen 

probleem, want het speelplein met de 

vetste teambuildingsactiviteit maakt ook 

kans op de prijzenpot!

augustus door naar vds.oostvlaanderen@

staf.speelplein.net

Meer info: http://www.

soyouthinkyoucan.be/

zomerwedstrijdvds.jpg

Vlaams-Brabant
VDS Vlaams-Brabant katapulteert de 

sombere, grijze busrit het verleden 

in en reikt deze zomer Oscars voor de 

meest gepimpte busrit uit. Weg met de 

troosteloze rammelbakken; busje komt 

zo, busje komt zo. Shoot, Send, Win! vds.

vlaamsbrabant@staf.speelplein.net

Brussel
VDS Brussel trekt alle registers open en 

transformeert tot toverfee. Stuur jullie 

speelpleindroom naar vds.brussel@staf.

speelplein.net en wie weet wordt die 

droom nog wel eens werkelijkheid deze 

zomer. 

De meeste dromen zijn bedrog? Up yours, 

Marco!

Oei, ik zit hier nu nog te 

kakken

en ik moet sebiet mijn gerief 

nog allemaal pakken 

CO2 BUSTOEREN
Hoe organiseert een andere werking zich? 
Wat hebben anderen te bieden aan kinderen 
en jongeren? Wat zijn hun troeven en 
werkpunten? Een echte speelpleinfreak neemt 
af en toe ook eens tijd om over het  muurtje 
te kijken. Geef je oren en ogen de kost! 
Stap samen met je jeugddienstmedewerker, 
stuurgroepleden,  speelpleincoördinator, 
schepen  van jeugd, hoofdanimatoren, 
geïnteresseerde animatoren... op één van onze 
bustoeren.

Elke bustoer bevat meerdere thema’s uit ons 
gekende speelpleinbasisschema. De laatste bustoer 
spits zich toe op het thema inclusie en is bovendien 
gratis. Alle toeren vertrekken aan een treinstation 
in Vlaanderen, zodat jij er vlotjes geraakt.

Wil je over de school 
geen kwade telefoon van de schependan kan je best niks met 
bruine plakband tapen

Wie al eens een klapke doet 

met de geburen

moet zich niet alleen stil 

houden tussen de muren

GROEN SPEELPLEZIER
 * Graaf eens een put, ook buiten de zandbak. Het is tof om zo 
op ontdekking te gaan naar boomwortels en regenwormen. 
Genoeg gegraven? Vul de put met water, dan heb je nog uren 
modderbadplezier. 

 * Vuur op het speelplein: zorg voor een (goed afgebakend) 
kampvuur. Daar kan je heel wat op koken! Wikkel bladerdeeg 
rond een stokje, dat kan je lekker bakken. Of probeer een 
ei te bakken: hol een appelsien uit, giet het ei erin, doe het 
‘dekseltje’ erop en zet hem in de hete as. Na een dikke zeven 
minuten is het ei klaar. Je kan ook brood roosteren of croque-
monsieurs maken door er een rooster van kippengaas rond te 
doen. 

 * Kampen bouwen kan enkel met paletten? Zeker niet! Vraag 
aan de groendienst of ouders met een megatuin of ze 
snoeiafval op het speelplein komen droppen. Dan heb je 
ineens genoeg takken (met veel blaadjes) om te bouwen. 
Met takkenoverschotten maak je makkelijke een tipi (alle 
punten naar elkaar), een afsluiting (enkele takken in de grond, 
evenwijdig, en dan alle andere  takken ertussen leggen). 

 * Regenachtige dag gehad? Maak gebruik van de modder op het 
speelplein! Je kan er natuurlijk in glijden, in springen of mee 
gooien. Modder is ideale natuurlijke verf voor tekeningen 
op grote witte bladen, dat droogt dan helemaal mooi op! 
Een modderbadje, moddermasker of moddermassage is 
goed voor de huid, wie weet maak je er wel een volledige 
natuurlijke wellness van? Ook een modderkeuken is een goed 
idee: patatjes, moddersaus of modderworst ‘bakken’ en 
restaurantje spelen… 

 * muur: in de blender doe je een 
blikje goedkoop bier of een 
anderhalve tas karnemelk + een 

suiker. Daarmee kan je op een 
lege muur verven. In het begin 
ziet het er niet uit, maar stilaan 
groeit er gewoonweg mos op alle 
geverfde plaatsen. Ideaal voor 
leuke boodschappen, tekeningen in 
thema of nieuwe speelimpulsen op 
de muur! 

 * Plant kruiden op het speelplein en ga ermee koken. 
Kruidenboter, brandnetelsoep.. alles is lekker als het uit de 
eigen (speel)tuin komt! 

5 ZOMERSE PR - TIPS:
 * De zomervakantie is vaak komkommertijd op nieuwsredacties. Nodig 

ze dus gerust uit op jullie speelplein voor een gesprekje met de 

hoofdanimator en een leuke foto. Contactgegevens van pers kan je 

verkrijgen bij de gemeentelijke infodienst.

 * Laat ook anderen kennis maken met je speelpleinwerking: 

nodig de burgemeester, het schepencollege, andere diensten 

en sympathisanten uit en geef hen een unieke rondleiding op je 

speelplein. Hoe meer mensen je werking leren kennen, hoe meer ze 

er ook zullen over praten.

 * Blijf ook tijdens de zomervakantie animatoren werven. Laat 

bijvoorbeeld tijdens een wekelijkse animatorenactiviteit elke 

animator iemand extra meebrengen. Zorg dan voor een maffe 

animatorenactiviteit en probeer hen op die manier ook warm te 

maken om zelf animator te worden op het speelplein. Misschien 

kunnen ze nog een dagje komen ‘proeven’ deze vakantie? 

 * Ook kinderen kunnen mee reclame maken. Nodig hen bijvoorbeeld uit 

om een tekening met jullie speelpleinmascotte te maken en bij hen 

thuis aan het raam te hangen. Koppel er nog een wedstrijdje aan vast! 

 * Een goed contact met  het andere jeugdwerk in je gemeente is 

een must: je kan er animatoren werven, jullie kunnen elkaars 

groot materiaal gebruiken, misschien zitten jullie wel op dezelfde 

locatie… organiseer een kubb - of voetbaltornooi om het contact te 

bevorderen.

Is de hoofdanimator op 

d’evaluatie te lang aan 

’t zagen

dan hoort ge ‘dra de 

knorrende magen

WWW.SPEELIDEE.BE
Heb je geen inspiratie voor je activiteiten? Wil je niet de zoveelste stratego of een-tegen-allen spelen? Kijk dan snel op speelidee.be! Daar kan je een pak maffe speelideeën op maat van het speelplein terugvinden. Bovendien zijn ze gratis af te halen en kant-en-klaar te gebruiken! Speel ze!

TIENERS / PIJN(T)BAL
Echte paintbal is duur. Zeker als je graag schiet, vliegen de kogels erdoor. Gelukkig is er een waardig alternatief op speelpleinmaat. 

 * In iedere doe-het-zelfzaak of bij het MateriaalMagazijn vind je van die witte spuitpakken met een kap! Je kan ze ook een paar keer hergebruiken. Bij een dokter, een dierenarts, het MateriaalMagazijn of een verpleegster van het wit-geelkruis kan je propere spuiten vinden. Los wat verf op in water. Je kan een reservoir zetten in het 
gordel rond je midden draagt). Let the games begin!

 * Een ander alternatief is PVC-buizen nemen en ze in stukjes van 30 à 50 cm snijden. Dan neem je stukjes natte toiletpapierbolletjes, je steekt ze in de buis en blazen maar. Oefen eerst je schietkunst en dan proberen tegen elkaar!

WATER & REGEN / SCHUIMPARTY OP HET 
SPEELPLEIN

 * Brandweer op bezoek: de plaatselijke brandweer heeft zeker schuim ter beschikking, dus spreek die zeker maar aan. Misschien kan dat zelfs gekoppeld worden aan een heuse brandweerdag (de brandweer rijdt met loeiende sirenes het speelplein op, je mag een rondrit maken in de brandweerauto, de brandweermannen leren de kinderen een brandje blussen, kinderen worden opgeleid tot echte brandweermannen, kinderen kunnen van een paal afschuiven…)

 * Schuimparty: zorg voor voldoende schuim in een zwembad, op een zeil of zelfs op een springkasteel. Zorg voor een DJ die de ene partyhit na de andere draait, wat lichteffecten en er kan volop gedanst worden rond en in het schuimbad.

 * Schuimcatch: iedereen kent het principe van een moddergevecht. Je kan elkaar uitdagen in het schuimzwembad voor een gevecht. Wie het eerst helemaal onder het schuim zit verliest. Zorg voor een scheidsrechter, afbakening van de plaats van het gevecht, toeschouwers, een gong of bel om het gevecht te starten…

 * Sneeuw: Misschien kan je wel kerst vieren, want gooi schuim de hoogte in en het schuim komt als sneeuw uit de lucht gevallen.

 * Carwash/wassalon: Je vult 1 zwembad met schuim, 1 zwembad met water. Laat het speelmateriaal maar komen. Eerst in schuim en dan afspoelen maar!

FANTASIE / GOUDKOORTS IN DE FAR WEST
Het gerucht gaat de ronde dat er in een uithoek van het speelplein goud ontdekt is. Samen met enkele avontuurlijke cowboys wagen de kinderen hun kans.

 * De kaart van Old Jack Daniels: De plaatselijke bevolking, een indianenstam, kent al eeuwen de locatie van de goudader. Jack Daniels werd bevriend met de indianen en kwam zo hun geheimen te weten. Hij liet een kaart na met allerlei mysterieuze hints en tekens... De deelnemers moeten het vertrouwen winnen van de indianen om de kaart te kunnen ontcijferen.

 * Overleven: De tocht naar de goudader is zwaar en vol gevaren. Gevaarlijke adders, roversbenden, een lastige sheriff... Misschien kan je ergens een kampvuur maken en wat eten klaar maken op het vuur. 

 * De grens over: De tocht leidt ons naar Alaska. Om de grens over te steken moeten we kunnen bewijzen dat we over voldoende voedselvoorraad beschikken. We moeten dus op strooptocht om voldoende voedsel te vinden.

 * Gold diggen: eenmaal bij de goudader gaan we op zoek naar goud. Vul bakken of halve tonnen met zand. Doe er kleine klompjes goud in. Je kan zo’n klompjes soms kopen in de Blokker of een dergelijke winkel of zelf steentjes op voorhand spuiten natuurlijk. Vul de kuipen verder met water. Met een zeef moeten de kinderen nu scheppen in de bak en het zand zeven. Zo ontdekken ze goudklompjes.

 * The Saloon: Eenmaal het goud gevonden, kan je in de plaatselijke saloon natuurlijk vieren. Drink een stevige whisky on the rocks (lees: appelsap met ijs). Je kan ook gokken voor grof geld. 

KNUTSELEN / CREATIEF MET KAUWGUM
Er komt ne sjieken typ langs om de kinderen voor te bereiden op het WK chewinggumcreativity.

 * Recordjes verbreken: begin met wat inleving in het materiaal zoals om ter langst kauwen, de dikste bel blazen, de langste draad trekken, de kleinste bel blazen, om ter vettigste sjieken  

 * Kunst op papier: knabbel goed op de kauwgum tot die zacht is. Duw de kauwgum op het midden van een blad papier. Duw en trek aan de 
uiteraard verschillende kauwgums op het blad hangen en de draden die je trekt elkaar laten kruisen. 

 * Je kan je kunstwerk ook spiegelen: vouw je blad in twee en doe het terug open. Op de ene helft maak je een kunstwwerk. Je drukt het blad stevig dicht en trekt het terug open zodat op de andere helft het spiegelbeeld verschijnt. Tijd voor een psychologisch testje. Wat 
speelpleinpsycholoog!

 * Dradenballon: blaas een ballon op. Knabbel goed op de kauwgum en maak er draden van. Draai de draden rond de ballon. Als je de kauwgum nu laat drogen in de zon kan je daarna de ballon kapot prikken. De kauwgum behoudt mooi zijn vorm en die kan je dan weer gebruiken als lampenkap, gevangenis voor je knuffelbeer 

 * werk, tenzij je zin hebt om massa’s kauwgum te knabbelen. Je kan poppetjes maken, de haartjes met verschillende kleuren vlechten, dobbelstenen of pionnen maken…

BELGIE/BELGIQUE

P.B.

P/706226

9099 GENT X

2/2437

Is juli veel te nat en 

echt een ramp,

kruip dan in uw 

overdekt kamp!
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Het enige speelpleinvakblad in Vlaanderen!

Het tijdschrift van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Redactie-adres

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Lange Ridderstraat 22 2800 Mechelen

T 015 28 73 90 – F 015 28 73 91

COLOFON

Redactie

Amke Bailleul

Marjan Beullens

Timmy Boutsen

Bert Breugelmans

Johan Cluyts

Hanne Cools

Manu De Clercq

Inge De Roeck

Christoph Elaut

Thijs Gryson

Justine Hollevoet

Liesbeth Keunen

Marjolein Mollet

Karen Mommens

Joke Putman

Bart Straetman

Wauter Temmerman

Jo Van den Bossche

Pieter Verbanck

Wim Van Leeuwen

V.U.

Jo Van den Bossche

Jensie De Gheest

Oplage

5650 exemplaren

Abonnementen

 * Los nummer: €2

 * Abonnement: €7,5
voor 4 nummer per 
jaar. Storten op 
rekeningnummer 
426-3138061-89 
met vermelding 
‘abonnement KiCK!’.

 * Wie lid is van de 
VDS vindt een gratis 
exemplaar in zijn 
bus!

Wie niet op tijd eens 

klapt met zijn geburen

moet misschien wel 

elders een speelplein 

huren

Joke Putman

Vorming West-Vlaanderen

Justine Hollevoet
Speelpleinondersteuning 
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Inge De Roeck
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Vorming Antwerpen 
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Antwerpen
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Antwerpen

Liesbeth Keunen

Vorming Limburg 
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Antwerpen

Johan Cluyts

Speelpleinondersteuning 
Limburg

Karen Mommens
Polyvalent medewerker/

papieren Tijger

Christoph Elaut

Coördinator Vorming

Timmy Boutsen

Coördinator 
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Bart Straetman
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Algemeen Coördinator

Emmanuel De 
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MateriaalMagazijn bvba

 

VDS IS

ZEVEN ZOTTE 
ZOMERFEESTEN
Elk jaar sluiten heel wat speelpleinen de zomervakantie af met een slotfeest. Vaak worden de ouders uitgenodigd om dan naar een leuke talentenshow van hun kinderen te komen kijken. Maar het kan ook anders…

 * Nodig de ouders al ’s middags uit en organiseer een reuzenpicknick!

 * Laat het kind in de ouders terug boven komen en laat ze een namiddagje meespelen met de kinderen: organiseer wedstrijdjes ouders versus kinderen, laat de kinderen de cocktailbar bemannen en laat hen heerlijke drankjes serveren, organiseer een speelse tocht waar kinderen en ouders samen kunnen deelnemen…

 * Vergeet ook de ouders van de animatoren en de buren niet uit te nodigen!

 * Organiseer een gezellige barbecue in western-style met een rodeostier, wedstrijdje katapultschieten, een initiatie linedance… Met de opbrengsten kan je nog een leuke, afsluitende animatorenactiviteit organiseren in september! Aarzel niet om ook andere mensen uit te nodigen en op die manier kennis te laten maken met je speelpleinwerking.

 * Laat ouders helpen in de organisatie van het slotfeest door bijvoorbeeld de bar te bemannen, een dessertbuffet te organiseren voor de kinderen, zelf een showtje op te voeren voor de kinderen…

 * Bouw een klein kamertje met daarin een camera en vraag kinderen/ouders/animatoren een videoboodschap achter te laten: een bedanking, een suggestie tot verandering, iets waar ze trots op zijn …

 * Animatoren werven, coachen, ontspanning aanbieden kennen we allemaal, maar vergeet ook niet om afscheid te nemen van animatoren die stoppen. Zet hen in de bloemetjes tijdens het slotfeest met een zelfgemaakt bedankingsliedje, een kader met leuke speelpleinfoto’s, een leuk speelpleingadget… 

+
eigenschap
1. per paar

2. stinken

3. verstevigend

4. vulbaar

5. kleurrijk

6. uitrekbaar

7. warm

8. vrouwelijke panty

9. verstopt in schoen

10. kleurbaar

1. 

2. Etenswaren raden door er aan te ruiken

3. De bomma’s gaan nieuwe kousen kopen 

op de markt

4. Hans en grietje verzamelen graantjes in 

hun sok

5. Reuzengrote kousenmemo

6. Poppenkast

7. Sjorbalken in kousenkleedje steken

8. Tikkertje panty met bloem op het hoofd

9. Welke kousen horen bij welke schoen?

10. Handwarmers maken en verkleuren met 

batik

1. zand en water

2. koken/voeding

3. expressie

4. tocht/op verplaatsing

5. regelspel

6. fantasiespel

7. bouwen

8. sport

9. sociaal

10. knutselen/constructie

spelvorm

=
speelimpulsen

MATERIAALMIXER
kousen

WKM
WKM of Waardevol Kosteloos Materiaal is niet enkel gratis, maar 

ook simpel te vinden en supertof speelmateriaal om te bouwen, 

te knutselen, je locatie in te kleden, je te verkleden, zotte 

spelen te verzinnen... 

Gratis te vinden

 * Spaaracties voor WC-rolletjes, potjes... Laat animatoren 

doorheen het jaar sparen!

 * oproep aan het begin van de zomer bij de ouders om dingen te 

verzamelen bv wol, kousen, kaarsen, bruidsjurken (scheiding)...

 * op tweedehandssites zoals Kapaza.be vind je vaak mensen die 

gratis dingen weggeven. Je hoeft het enkel zelf af te halen.

 * Connecties - Misschien heeft één van de ouders wel een bedrijf 

van ’t een of ’t ander

 * Op containerparken kan je ook heel wat materiaal vinden. Je 

moet alleen de toestemming krijgen om er vanalles te mogen 

meegrabbelen…

 * Kringloopwinkels hebben steeds een voorraad geweigerd 

materiaal, misschien zitten daar wel enkele leuke spullen 

tussen…

garagisten zijn blij als je hen komt verlossen van oude banden, 

wel opletten dat er geen gevaarlijke dingen uitsteken.Autobanden 

Ballonnen

Colabakken

Dozen

Eierdozen 

Fietsbanden 

Golfballetjes

Isomo

Jutte zakken 

Kapstokken
Kroonkurken & Kurken

Lakens 

Metaalplaten

Olievaten 

Posters 
Paletten

Quertyklavier

Rode lopers

Tennisballen 

Wc-rolletjes

Ytongblokken 

Zetels

Banken en andere commerciële instellingen hebben vaak 

ballonnen met hun logo. Misschien eens proberen bij VTM, 

VIER, Quick, Kind en Gezin…

Bij brouwers (lenen)

Achter doe-het-zelf-zaken staat meestal een container 

waar zij hun karton in verzamelen (even vragen in de 

winkel of je zomaar uit de container mag meenemen)

Fietswinkel

Naast het golfterrein vind je golfballetjes 
die uit hun baan zijn geraakt

Niet alle kledingwinkels geven graag hun kapstokken af, 

maar wie niet vraagt...

Kurken via restaurant 

of café

bedrijven die leveren 
aan ziekenhuizen 

(aluminium - offsetplaten)

kan je bij drukkers krijgen. om bv. een harnas te maken

Qualiphar (03 889 17 21)

Slecht gedrukte posters worden bij drukkerijen weggegooid. Wees 

ze voor en vraag of ze een voorraadje opzij willen leggen. 

Paletten vind je vaak bij bouwbedrijven.

Beurzen geven vaak aan het einde hun rode lopers mee 

met een afvalbedrijf. Wees hen voor.

Tennisclubs vervangen hun oude tennisballen 

om de zoveel tijd door nieuwere exemplaren
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