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WOORD VOORAF 

De uitleendienst is een initiatief van jeugdcentrum Jotie. Via de uitleendienst leent het 
jeugdcentrum materiaal uit aan verenigingen, scholen of Oudenaardse jongeren en 
gezinnen. Op deze manier wil Jotie het initiatief van jongeren en verenigingen 
ondersteunen. 

Het aanbod bestaat uit: 
 Big Games 
 Breinbrekers 
 Casino Games 
 (Spel)koffers 
 New Games  
 Technisch materiaal 
 Tenten 
 Volksspelen 
 Waterspelen 

 
Wie kan ontlenen? 

Uit Oudenaarde en omliggende gemeenten:  

 Jeugdverenigingen 
 Scholen 
 Socio-culturele verenigingen 
 Sportverenigingen 

 Jeugddienst 

Uit Oudenaarde: 

 Gezinnen  
 Jongeren 
 Openbare diensten 

De gebruikers worden opgedeeld in 2 categorieën: jeugdwerk en niet-jeugdwerk. 
Aanvragen voor activiteiten met een zuiver commercieel doel worden afgewezen. 

Hoe en wanneer aanvragen? 

De aanvragen moeten gericht worden aan de jeugddienst d.m.v. een aanvraagformulier 
dat op de jeugddienst of via www.jotie.be kan worden verkregen. 

De aanvragen door jeugdwerk kunnen ten vroegste 6 maand voor de ontlening 
ingediend worden.  
De aanvragen door niet-jeugdwerk kunnen ten vroegste 6 weken voor de ontlening 
ingediend worden. 
De aanvragen worden behandeld volgens datum van ontvangst. Bij de toekenning wordt 
steeds gepoogd zoveel mogelijk verenigingen te bedienen.  

Een ontleningsperiode omvat 5 dagen. Ontleningen voor langere periodes kunnen - 
mits motivatie - uitzonderlijk toegestaan worden door de verantwoordelijke van de 
uitleendienst. 

Het huurtarief voor een ontlening is aangeduid per ontleningsperiode. 
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Materiaal ophalen en terugbrengen? 

Het materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de afgesproken datum bij 
de uitleendienst, met minstens 2 personen.  

Alle materiaal wordt ter plaatse en in het bijzijn van de ontlener gecontroleerd en 
getest bij het terugbrengen. Ontleners hebben het recht om zelf de materialen te 
testen bij afhaling. 

U dient minstens 20 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn. De openingsuren 
kan u terugvinden op de buitenflap van de omslag. 

Bij laattijdig terugbrengen van het materiaal, wordt een boete geïnd van 10,00 EUR 
per dag. Deze boete kan eventueel vermeden worden door de uitleendienst tijdens de 
ontlening te verwittigen. Indien er daardoor een andere ontlening in het gedrang komt, 
dient de boete toch betaald te worden. 

Reglement betreffende de ontlening van materialen 

Tijdens de ontlening verbindt de ontlener zich ertoe volgende richtlijnen na te leven: 

 Als verantwoordelijke zorg te dragen voor het ontleende materiaal. 
 Alle verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt op te volgen. 
 In geen enkel geval het materiaal aan derden overdragen, uitlenen of ter 

beschikking stellen. 
 De materialen mogen niet nat worden opgeborgen. 
 Het is verboden om zelf wijzigingen aan het materiaal aan te brengen, erop te 

schrijven of kabels en stekkers los te koppelen of te veranderen bij technisch 
materiaal. 

De ontlener is verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen. Indien de ontlener een 
andere persoon stuurt om de materialen op te halen of terug te brengen, gaan wij ervan 
uit dat deze persoon daartoe gemachtigd is door de ontlener. De verantwoordelijkheid 
wordt dan gedeeld door beide personen. Ophalen van materialen kan enkel op vertoon 
van de identiteitskaart, waarvan een kopie wordt genomen.  

De persoonsgegevens die verstrekt worden, worden enkel gebruikt voor uw registratie bij de uitleendienst. De wet op 
privacy van 1998 geeft u het recht uw gegevens op te vragen en te verbeteren. Stuur hiervoor een mail naar 

jeugdcentrum@oudenaarde.be. 

Beschadigingen, diefstallen en dergelijke dienen onmiddellijk en spontaan aan de 
jeugddienst gemeld te worden. Beschadigde of onvolledige materialen dienen in de staat 
waarin ze zich bevinden te worden teruggebracht en mogen niet zelf of door een 
deskundige hersteld worden. De herstelling en/of vervanging zal uitgevoerd worden door 
jeugdcentrum Jotie en zal in rekening gebracht worden aan de ontlener. Indien minstens 
50% van de uitgeleende goederen beschadigd of onvolledig terug wordt gebracht, zullen 
ontleningen in de toekomst worden geweigerd.  

Betalen van huur? 

De huur kan cash, met bancontact of via overschrijving na factuur betaald worden. 
Bij de afhaling wordt de wijze van betaling afgesproken. Een contante betaling gebeurt op 
het moment van afhalen. Wordt er via overschrijving betaald dan krijgt u een factuur met 
daarop de referentie die in de mededeling moet vermelden. Indien er via de bank betaald 
wordt, moeten wij de betaling uiterlijk 5 dagen voor de ontlening ontvangen. Breng 
steeds een (kopie van het) stortingsbewijs mee.  

Het rekeningnummer is BE27 0910 1883 2173 op naam van Stad Oudenaarde, 
jeugddienst.  
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BIG GAMES  

De Big Games zijn reusachtige uitvoeringen van een aantal klassieke gezelschapsspelen. 
Hou rekening met de afmetingen voor het transporteren van de spelen. 

 

4 op een rij 

 

Om beurt mag je een schijf 
in het raam laten vallen. 
Degene die het eerst 4 
schijven op één rij heeft 
(horizontaal, diagonaal of 
verticaal) is de winnaar. 

 

2 spelers 
 
 

Adders en ladders 

 

 

Een bordspel met pionnen 
en dobbelstenen. Komt je 
pion op een ladder, dan mag 
je over de ladder verder 

stappen, kom je op een 
adder terecht dan ben je 
dood en moet je helemaal 
opnieuw beginnen. 

 

2 tot 4 spelers 
 
Box: 
48cm – 39cm – 31cm 

3Apple3 

 

 

Plaats als eerste op ieder 
paneel 3 appels van jouw 
kleur. De winnaar is degene 
die het eerst drie appels van 
zijn eigen kleur op een rij 
heeft. 
 
 

2 spelers 
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Blokus 

 

 

Elke speler probeert zoveel 
mogelijk van zijn 
speelstenen op het 
speelbord te plaatsen en 
probeert zijn tegenstanders 
te beletten om dit te doen. 
Wie op het einde van het 
spel de meeste stenen kon 
plaatsen, wint. 
 

2 tot 4 spelers 
 
Flight case: 
60cm – 60cm - 10cm 

Bowling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net zoals in de bowlingzaal, 
de 10 kegels proberen om 
te gooien met een 
bowlingbal. 

Hutkoffer: 
80cm – 40cm – 33cm 

Domino 

 
 

Net zoals zijn kleine 
broertje met 28 
dominostenen. 
 

2 of meer spelers 
 
Box: 
48cm – 39cm – 31cm 

 

Jenga 

 
 

Bouw een toren, peuter om 
beurt een van de blokken 
los en leg deze bovenaan. 
Wie de toren laat omvallen, 
verliest. 
 

2 of meer spelers 

54 Jengastenen 

Hutkoffer: 
80cm - 40cm - 33cm 
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Kaartspel 

 
 

Kaartspel bestaande uit 
52 speelkaarten en 4 
jokers.  

Box: 
40cm – 26cm – 16cm 

 
 

Mastermind 

 
 

Probeer de geheime code 
van je tegenstander te 
verbreken. 
 
 
 

2 spelers 

110cm – 31cm - 7cm 

Mens-erger-je-niet 

 

 
 

Of het overbekende 
“paardjesspel”, in een 
reuzenformaat natuurlijk. 

2 tot 4 spelers 
 
Box: 
48cm – 39cm – 31cm 

Mikado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem een stok weg 
zonder een andere aan te 
raken of te laten 
bewegen. Wie het meeste 
punten verzamelt, wint 
het spel. 
 

2 of meer spelers 
 
Buis: 
100cm – 9cm 
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Rolit 

 

 

Plaats jouw kleur zo op het 
bord dat je je tegenstander 
het zijne kan omtoveren tot 
het jouwe.  

2 tot 4 spelers 

Flight case: 
86cm – 86cm – 9cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 
 

Twister 

 

 
 

De reuzenversie van het 
bekende spel. Dubbel zoveel 
plezier en dubbel zoveel 
knopen in de mensen die 
meedoen. 
 

2 tot 4 spelers 

Box:  
48cm – 39cm – 31cm  

 

Zeeslag 

 

 
 

Ontdek waar je 
tegenstander zijn schepen 
liggen en kelder als eerste 
zijn vloot. 
 

2 spelers 

 

Quiz Buzzers 

 
 

4 antwoordknoppen met elk 
een verschillend geluid. 
Geen discussie meer dus 
wie de eerste was! 

2 dozen  

Box: 

18cm – 24,5cm – 16cm 
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Rollors 

 

 

Combinatie van bowling en 
petanque! Rol de schijven 
naar de houten piramide. De 
speler die met een schijf het 
dichtst bij zijn piramide 
eindigt, wint en krijgt het 
aantal punten toegekend 
dat op de winnende schijf 
staat. 

Box: 

26cm – 40 cm – 29cm 

Reuze Memory 

 
 

Wie heeft het beste 
geheugen? Test het met dit 
extra groot memoryspel! De 
kaarten meten 20 x 20 x 0,3 
cm en zijn gemaakt van 
stevig karton. In totaal 15 
paren met afbeeldingen van 
verschillende landen! 

Box: 

35cm – 40cm – 8,5cm 

Schommelboot 
Multifunctioneel 

 

 

 
 
 

Deze schommelboot is 
een multifunctioneel stuk 
speelgoed. Je kan er lekker 
in wiegen. 
Als je het op de zijkant 
zet, is het te gebruiken als 
toonbank waarmee alles wat 
een toonbank heeft, kan 
nagespeeld worden: winkel, 
kapsalon, 
eettentje, receptie. 
Indien de schommelboot 
op zijn kop gezet wordt, kun 
je het als tunnel, hut, 
glijbaantje of klimbrug 
gebruiken. 

130 cm lang, 55 cm 
breed en 55 cm hoog 
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Reuze Damspel 

 
 

Vierkant spelbord uit foam 
stukken.  
Totale afmetingen van het 
spelbord = 1,2 x 1,2 meter. 
De damstukken hebben een 
diameter van 10cm. 

Box: 

44cm – 71cm – 23cm 
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BREINBREKERS 

Breinbrekers zijn (houten) spelen die wat inzicht vergen. Velen zijn reeds zeer oud of 
komen uit andere culturen. 

 

Alquerque 

 

Verplaats jouw steen naar 
een aangrenzende plaats 
op het bord, spring indien 
mogelijk over de steen van 
jouw tegenstander en 
verover zo snel mogelijk 
zijn/haar 12 stenen  

2 spelers 

Afmetingen: 
36cm - 36 cm – 2cm  

Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

Apagos 

 

 

Plaats jouw bolletjes 
tactisch en zorg ervoor dat 
jouw kleur bovenaan 
overheerst op het einde 
van het spel. 

2 spelers 

Afmetingen: 
39cm - 25cm - 8cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm  

Kleurenbreinbreker 

 

 
 

Vul het kader met de 16 
gekleurde vierkantjes. 
Zorg ervoor dat geen enkel 
vierkantje van dezelfde 
kleur zich op dezelfde 
horizontale, verticale of 
diagonale rij bevindt. 

 

Afmetingen: 
35cm – 35cm – 2cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 

Molenspel 

 

 

Vorm een molentje en 
neem een steen van de 
tegenstander weg. 
Wie is de winnaar? Als je 
tegenstander nog maar 
twee stenen op het bord 
heeft of als hij/zij de 
stenen niet meer kan 
verplaatsen, ben jij de 
winnaar. 

2 spelers 

Afmetingen: 
36cm – 36cm – 2cm  
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 



  

10 

 

 

Pentago 

 

Leg 5 knikkers op een rij en 
win het spel. Net als 4 op 
een rij maar een tikkeltje 
moeilijker. 

 

2 spelers 

Afmetingen: 
24cm – 18cm – 15cm 

Box:  
25cm – 18cm – 16cm 

Pentominoes 

 
 
 

 
 

Probeer alle stukken in het 
veld te passen. 

Hiernaast zie je één van de 
oplossingen. 

 

Afmetingen: 
35cm – 35cm – 2cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 

Picaria 

 
 

Plaats 3 stenen op een rij. 
Eens alle stenen geplaatst, 
verschuif ze om beurt en 
zorg dat je opnieuw 3 op 
een rij vormt. 

2 spelers 

Afmetingen: 
36cm – 36cm – 2cm  
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  
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Shut the box 

 

 

Open alle deurtjes zodat 
de cijfers zichtbaar zijn en 
probeer als eerste de 
deurtjes van je eigen spel 
te sluiten door beurtelings 
beide dobbelstenen te 
gooien. 

 

Afmetingen: 
33cm – 33cm – 3cm 

Box: 
12cm – 9cm – 7cm 

Tangram 

 

 
 

Een puzzel met 7 stukken 
waarmee je allerlei figuren 
probeert te maken. De 
opdrachten staan in een 
bijgeleverd boekje. 

 

Afmetingen: 
35 cm – 35cm – 2cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 

Torens van Hannoi 

 

 
 

Verplaats de piramide van 
de ene staaf naar de 
andere staaf, maar let op, 
plaats nooit een grotere 
schijf op een kleine. 

Afmetingen: 
66cm – 23cm – 13cm 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 
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CASINOGAMES 

Het is niet onze bedoeling om het gokken te stimuleren, maar wij bieden dit pakket aan 
voor de inkleding van een ludieke, niet-winstgevende activiteit. 
 

Casinopakket 

 

 
 

 
 
 

Het casinopakket bestaat 
uit: 

- Roulette 

- Pokerchips 

- Koffer met 
accessoires 
 
 

In de koffer met 
accessoires zitten 
volgende zaken: 

 - 1 rode en zwarte boa 
 - 1 parelsnoer en 

   armband 
 - 2 paar lange  
   handschoenen 
 - 1 pitteleer met  
    zilveren revers en 1   
    pitteleer met 
    gouden revers 
 - 1 gouden das en  
 - 1 zilveren strik 
 - 1 gouden das en  
 - 1 zilveren strik 
 - 1 gouden kleed en 1 
    rood kleed 
 - 1 sigarettenhouder 
 - 1 (plastieken) sigaar 
 - 2 diademen met 
    veer 
 

Box roulette: 
48cm – 39cm – 31cm  

Koffer pokerchips: 
66cm – 21cm – 6cm 

Box accessoires:  
55cm – 35cm – 33cm 
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(SPEL)KOFFERS 

Circuskoffer 

 

 
 

Deze koffer bevat: 

- Het Grote Circusboek 

- “Balls”-handleiding 

- “Diabolo”-handleiding 

- 2 diabolo’s + stokken 

- 7 jongleerballen 

- 3 jongleerringen 

- 3 knotsen 

- 3 bordjes + 3 houten 
stokken 

- 1 angel stick + 
handleiding 

- 2 gele stokken 

- 8 doekjes 

 

Hutkoffer: 
80cm – 30cm – 40cm 

Fuifkoffer 

 
 

 
 

 

Deze bestaat uit: 

- 1 blacklightlamp 

- 2 kassa’s 

- 1 stempelkussen met 
blacklightinkt 

- 1 zaklamp 

- 1 EHBO-set 

- 4 securityvestjes 

- 1 digitale handteller 

- 1 lichtkrant 

- lijst met noodnummers 

- fuifdraaiboek met een 
checklist 

 
De mogelijkheid bestaat 
om een gratis 
decibelmeter te ontlenen. 
Je kan deze aanvragen 
wanneer je de fuifkoffer 
reserveert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutkoffer: 
78cm – 56cm – 43cm 
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Muziektas 

 
 

Deze bevat: 

- 1 klein tamboerijntje 

- 1 schellenkrans 

- 5 triangels 

- 2 gekleurde houten 
maracas 

- 1 guiro met schrapers 

- 2 houten buistrommels 

- 1 houten bloktrom 

- 2 gekleurde houten 
castagnetten 

- 1 steelcastagnette 

- 1 woodblock 

- 1 paar slagstaven 

- 1 metalen shaker 

Tas: 
42cm – 10cm – 40cm 

Poppenkastkoffer 

 

Deze koffer bevat een 
poppenkast en 30 
prachtige handpoppen: 
o.a. Roodkapje, 
Sneeuwwitje, de boze 
wolf, prins en prinses, 
mama, papa, dochter, 
clown, dief, ridder, 
Gepetto en Pinocchio, 
piraat, zeemeermin, 
koning en koningin, Pipi 
Langkous, boswachter, 
agent, tovenaar, heks, 
spook en 5 dieren. 

Hutkoffer: 
80cm – 40cm - 30cm 
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Spelkoffer 

 

   

 
   

 

 
Deze bevat: 
 

- Frisbee 

- Gatenbal 

- Boomerang  

- Indiacapluim 

- Springtouw  

- Olé-swing 

- Lollobal 

- Tol 

- Scoopset 

- Mono-fling 

 
Hutkoffer: 
80cm – 40cm – 30cm 
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Sportkoffer 

 

   
 

      
 

   
 

  
 

 

Deze bestaat uit:  

- Voetbal soft 

- Rugbybal soft 

- Ballennet 

- Tennisset 

- Badmintonset 

- Baseballset 

- Petanque-set 

- Catchbal 

- Beachcatchbal 

Hutkoffer: 
80cm – 40cm -30cm 
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NEW GAMES 

De New Games bieden heel wat mogelijkheden voor groepsspelen. Ze worden het best 
buiten gebruikt, onder begeleiding en in een (grote) groep. 

 

3D piramide 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zweeffiguur Box: 
39cm – 25cm – 15cm 
 

Kommel 

 

Touwtrektouw Box: 
37cm – 30cm – 46cm 

Parachute 

 

 Box: 
45cm – 33cm – 24cm 

Speelton 

 

 Afmetingen: 
80cm – 68cm - 50cm 

Wereldbol + netten 

 

 

De ontlener staat zelf in 
voor het 
opblazen/leegmaken van de 
bol. 

 

 
Box: 
37cm – 30cm - 46cm 
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Tournament of Knights Het ridderspel wordt in 2 
speelmomenten gespeeld. 
Eerst moet het team ballen 
in drie driehoeken gooien. 
Vervolgens moet het team 
drie blokken van de 
tegenstander omgooien. 
Voor 2-12 spelers. Het spel 
kan enkel op gras of zand 
worden gespeeld. 

 

2 tot 12 spelers 
 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm  

Viking Kubb Een klassiek spel dat al 
gespeeld werd in de tijd van 
de Vikingen. Kubb wordt 
buiten gespeeld door twee 
teams. Doel van het spel is 
om eerst alle ridders van de 
tegenstander om te gooien 
en daarna de koning. Het 
spel kan enkel op gras of 
zand worden gespeeld. 

 

2 of meer spelers 
 

Box: 
40cm – 26cm – 29cm 
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PARTYTENTEN 

De partytenten zijn makkelijk op te stellen. Door middel van een accordeonsysteem kan 
je de tent met 2 personen op enkele minuten opstellen. 

De tenten zijn semiprofessioneel te gebruiken bij normale weersomstandigheden. De 
tenten zijn niet bestand tegen extreme omstandigheden of zware windstoten. 

 

 

 

 

 
 

    

Tent 3m x 3m Volgende zijwanden zijn 
beschikbaar: 

- 1 zijwand met 
deur 

- 1 zijwand met 
venster 

- 2 gesloten 
zijwanden 

Er zijn ook afvoergoten 
(om regen op te vangen) 
en baseblocks (tent 
beveiligen tegen 
windstoten) beschikbaar. 

De tent is verpakt in een 
handige reistas: 

150cm – 30cm – 30cm 

 
De zijwanden zijn verpakt in 
een box. Het tentzeil is 
ecrukleurig. 

 
Box: 
71cm – 44cm – 31cm  
 

Tent 6m x 3m Volgende zijwanden zijn 
beschikbaar: 

- 1 zijwand met 
deur 

- 2 zijwanden met 
venster 

- 3 gesloten 
zijwanden 

Er zijn ook afvoergoten 
(om regen op te vangen) 
en baseblocks (tent 
beveiligen tegen 
windstoten) beschikbaar. 

De tent is verpakt in een 
handige reistas: 
150cm – 30cm – 60cm 

 
De zijwanden zijn verpakt in 
een box. Het tentzeil is 
ecrukleurig. 

 
Box:  
71cm – 44cm – 38cm  
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De tenten goed laten drogen alvorens op te bergen, idem met de zijwanden. Bij het 
opplooien van de tent moet goed opgelet worden dat het zeil niet tussen het frame 
geklemd raakt, dit kan schade veroorzaken. 

Laat de tenten niet onbewaakt achter. 

 

Wanneer de tent teruggebracht wordt, moeten de ontleners de tent zelf 

openzetten om te laten controleren. Ook de zijwanden moeten opengevouwen 

worden om te controleren. Pas na controle door de medewerkers van de 

jeugddienst kunnen de tent en de zijwanden door de huurders definitief 

opgeborgen worden en weggezet in de uitleendienst. Hou er rekening mee dat 

de controle ongeveer 20 minuten per tent in beslag neemt en kom dus ruim voor 

sluitingstijd! Er wordt gevraagd om met 2 personen de tenten af te halen en 

terug te brengen. 



  

21 

 

TECHNISCH MATERIAAL 

Al het beschikbare materiaal vindt u op het aanvraagformulier in bijlage. Onderstaande 
afbeeldingen geven u alvast een idee van een greep uit ons aanbod.  Hou voor het 
transporteren van sommige materialen rekening met grote afmetingen. 
 
 

Brandblusapparaat 
 

 

Brandblusapparaat van 6 
liter. De 
schuimbrandblussers 
dienen voor branden uit 
klasse A (vaste 
brandstof) en deze uit 
klasse B (ontvlambare 
vloeistof). 
 

De brandblusapparaten 
worden enkel aangerekend 
indien verbruikt zonder 
geldige reden. 
 
Deze toestellen kunnen niet 
gebruikt worden bij 
vriestemperaturen. 
 

Decibelmeter 

 

Professionele 
decibelmeter zodat de 
geluidsnormen nauw in 
het oog kunnen worden 
gehouden en dus niet 
worden overschreden. 

Box: 

33cm – 14cm – 30cm 

Fluovestjes 

 

Er zijn circa 150 vestjes 
in volwassen model ter 
beschikking en circa 100 
vestjes in kindermaat. 
 

Box: 
37cm – 30cm – 46cm 

Led lichtbrug 
 

 
 

 
Flight case: 
113cm – 18cm – 40cm 

 
 



  

22 

 

 

Led Spider 
 

 
 

Het mushroom-effect van 
traditionele halogeen-
effecten, maar dan anders! 
Een verrassend lichteffect 
dat muziekgestuurd werkt. 
Zijn ingebouwde 3 Watt RGB 
LEDs zorgen voor een 
kleurrijke en afwisselende 
lichtshow, wat mede 
mogelijk wordt gemaakt 
dankzij de interne rotatie. 
De zes hoogwaardige lenzen 
zorgen er voor dat de zeer 
fijne stralen van deze LED 

Spider een groot deel van 
uw dansvloer bereiken.  
 

 

Led Zircon 
 

 
 

Een compact maar helder 
led-effect. 82 lenzen 
projecteren enorm veel 
gekleurde lichtbundels over 
360°, DMX512-sturing via 6 
kanalen (afzonderlijke RGB-
sturing, rotatie-, sluiter- en 
effectenregeling), stand-
alone, master/slave en 
muzieksturing via 
ingebouwde microfoon. 
 

Box: 
40cm – 26cm – 9cm 

Megafoon Type: 8 C of D-batterijen, 
naargelang het type 
megafoon. 

Batterijen dienen zelf te 
worden voorzien. Geen 
herlaadbare batterijen 
gebruiken! 
 

Box: 
40cm – 26cm – 29cm  

Mipro (geluidsinstallatie) 
 

 

Dit is een kleine 
geluidsinstallatie, vooral 
bedoeld voor voordrachten. 
Er is mogelijkheid om een cd 
af te spelen en er is een USB 
koppeling aanwezig.  

Een draadloze 
handmicrofoon is 
inbegrepen. 
 

Niet geschikt voor 
gebruik in open lucht of 
grote ruimtes. 
 
Afmetingen: 
32cm – 25cm – 44cm 
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Micro’s 
 

 
 

 
 

 
 

Aanbod: 

Gewone micro met statief 

Draadloze hoofdmicrofoon 

Draadloze handmicrofoon 

Box: 
40cm – 35cm – 9cm 

Multimediaprojector 

 

 
 

 

Sterke projectoren met 

2.500 tot 3.200 ANSI 
lumen. 

Flightcase: 

36cm – 22cm – 27cm 
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DJ Set 
(Muziekinstallatie 3) 

 

DJ Set bestaande uit: 
Mengtafel 

2 cd-spelers (CDJ-350) 
Actieve boxen 

De mengtafel, een Pioneer 

DJM-350, is een 
standaardmodel met alle 
vereiste functies voor 
veelzijdig geluidsmengen en 
moeiteloos dynamische DJ-
optredens.  

Op de CD-spelers is er een 
USB-aansluiting en een 
computeringang. 

Muziekinstallatie bestaat 
uit: 
 
2 grote geluidsboxen 
(64cm – 56cm – 60cm) 

2 kleine geluidsboxen 
(58cm – 40cm – 40cm) 

Pioneer Flight case 
(78cm – 42cm – 16cm) 

Flight case kabels 
(43cm – 41cm – 25cm) 

Playstation 2 
 

 

Spelletjes: 
- Buzz 

- Singstar 
 

Koffer: 
45cm – 18cm – 40cm 
 
Box: 
40cm – 26cm – 16cm  

Playstation 3 
 

 

Spelletjes: 
- Buzz 

- Move 

- Singstar 

Koffer: 
45cm – 18cm – 40cm 
 

Box: 
40cm – 26cm – 16cm 

 
 
 

Scherm 

 

Opplooibaar 
projectiescherm 

Het scherm zit in een 
koffer. 
 
Koffer: 
110 cm – 45 cm – 30cm 

Scherm: 
173cm – 234cm 

Star Laser 
 

Lichteffect voor de nodige 
sfeer. 

Box: 
25cm – 18cm - 16 

Enkel geschikt voor kleine 
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ruimtes. 
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VOLKSSPELEN 

Volkspelen zijn authentieke houten spelen uit de tijd van toen. 
U kan max. 10 volksspelen gelijktijdig ontlenen.  
 

Biljartbaan 

 

 
 

Leg de bal op de biljartkeus, 
laat de bal rollen en open de 
keus op het juiste ogenblik 
zodat de bal in een opening 
rolt. 
 

Afmetingen: 
133cm – 44cm – 20cm 
 
Box:  
20cm – 14cm – 11cm  

Blaasbiljart 

 

 
 

Blaas het kurken balletje in 
de goal van je 
tegenstanders. 
 

Afmetingen: 
81cm – 81cm – 11cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

 

Buiswerpen 

 

Gooi de ballen vanop een 
bepaalde afstand in de 
buizen. 
 

Afmetingen: 
60cm – 15cm – 100cm 
 
Box: 
36cm – 10cm – 7cm  
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Clownwerpen 

 

 
 

Werp de 5 ringen rond de 
haken op de clown. 

Afmetingen: 
64cm – 38cm – 10cm 
 
Box: 
22cm – 10cm – 4cm 

 

Dopspel 

 

 
 

In het midden van het 
spelbord breng je een 
kleine tol aan het draaien 
zodat de bolletjes 
weggeslingerd worden. 
Hoe verder de bolletjes 
van het centrum blijven 
liggen, hoe meer punten 
je behaalt. 

Afmetingen: 
25cm – 25cm – 3cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

Eendwerpen 

 

 
 

Werp 5 ballen naar zones 
op de eend. De ballen die 
blijven kleven zijn punten 
waard. 

Afmetingen: 
122cm – 70cm – 2cm 
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm  

Eggeschieten 

 

 

Zet de eg recht tegen de 
muur of leg hem plat op 
de grond en mik de 10 
metalen schijven naar de 
eg. 

Afmetingen: 
101cm – 9cm – 85cm  
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  
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Figuurwerpen 

 

Gooi 5 ringen over de 
verschillende figuren. 

Afmetingen: 
75cm – 50cm 
 
Box: 
46cm – 33cm – 15cm 

Hamertjesspel 

 
 

Verdedig je eigen doel met 
jouw hamer en tracht de 
knikker in het doel van je 
tegenstanders te mikken. 

Afmetingen: 
80cm – 80cm -4cm 
 
Box: 
36cm – 10cm – 7cm 

Japanse Biljart 

 

In deze biljartversie is het 
de bedoeling om met 10 
balletjes zoveel mogelijk 
punten te scoren. Je mag 
elk balletje maar één keer 
lanceren. Er worden drie 
ronden gespeeld. 

Afmetingen: 
32cm – 110cm – 7cm  

 
 

Indische Biljart 

 

Schiet zo snel mogelijk al 
jouw schijven in de hoek en 
eindig het spel als winnaar 
door als eerste de rode 
schijf te scoren. 

Afmetingen: 
83cm – 83cm – 3cm 
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm  
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Kaas met gaatjes 

 

 
 

Handigheid is hier troef. 
Leid de knikker, tussen 
de gaten door naar 
boven, door middel van 
2 touwen. 

Afmetingen: 
110cm – 65 cm -7cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 

Kegelen 

 

 
 

Stel de 9 kegels op in 
ruitvorm. In 2 beurten 
werp je zoveel mogelijk 
kegels omver. 

Box: 
50cm – 39cm – 19cm 

Klompwerpen 

 

 
 

Werp 10 stuivers in de 
steeds bewegende 
klompjes. 

Afmetingen:  
43cm – 35cm – 28cm 
 
Box: 12cm – 9cm – 7cm  
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Knikkervangspel 

 

 
 

Zet het spel recht en gooi 
bovenaan een knikker in 
één van de openingen. De 
knikker valt tussen de 
spijkers naar beneden. 
Probeer de knikker 
onderaan terug op te 
vangen. 

Afmetingen: 
85cm – 65cm – 33cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 

Mannetjesspel 

 

 
 

Met een bal aan de galg 
probeer je de 5 mannetjes 
omver te gooien. 

Afmetingen: 
47cm – 32cm – 123cm  
 
of  
 
47cm – 90cm – 90 cm  

Mini-bowling 

 

 
 

 
 

Net zoals in de bowlingzaal 
maar dan in het klein. 
Probeer de 10 kegels  om te 
gooien met een bal. 
 

Afmetingen: 
32cm – 110cm – 7cm 
 
Box: 
40cm – 26cm – 9cm  
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Pietjesbak 

 

 
 

Oud Vlaams dobbelspel 
met 3 dobbelstenen. 

Afmetingen: 
38cm – 38cm – 7cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 
 

Rekker trekker 

 

 

Verdeel de schijven over 
beide spelers. De 
schijven worden aan de 

hand van een rekker 
gelanceerd. De eerste 
speler die geen schijven 
meer heeft in zijn vak is 
de winnaar. 

Afmetingen: 
37cm – 59cm – 4cm 
 

Box: 
12cm – 9cm – 7cm  
 

Ressortwerpen 

 

 
 

10 schijven op de 
planken. Dit spel is iets 
moeilijker doordat er 
ressorts onder de 
‘dansende’ plank 
bevestigd zijn. 

Afmetingen: 
13cm – 75cm – 40cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 

Riboulette 

 

 

Dit spel is de voorloper 
van de hedendaagse 
flipperkast. Met de 
lancering van de bal 
moet je zoveel mogelijk 
kegels omver rollen. Je 
krijgt 2 beurten. 

Afmetingen: 
130cm – 60cm – 15cm 
 
Box: 
24cm – 13cm – 13cm 
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Ringwerpen 

 

 
 

Probeer de 5 ringen over de 
stokjes te gooien. Verdien 
punten naargelang de ringen 
aan de stokjes hangen. 

Afmetingen: 
41cm – 9cm – 60cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm 

Schuifbak 

 

 
 

Gooi van op een bepaalde 
afstand 8 stuivers naar de 
gaten en gleuven. 

Afmetingen: 
41cm – 75cm – 10cm  
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

Shooteren 

 

 
 

Schiet de 10 knikkers in de 
verschillende huisjes. 

Afmetingen: 
63cm – 63cm – 24cm  
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm 
 

Sjoelbak 

 

 
 

Schuif 20 houten schijven 
naar de poortjes aan het 
einde van de speeltafel. 
 

Afmetingen: 
41cm – 200cm – 7cm 
 
Box: 
22cm – 10cm – 7cm  
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Aanpasbare sjoelbak 

 

 
 

Zelfde principe als de 
sjoelbak maar deze kan 
je korter maken wat het 
handiger maakt als er 
zowel kinderen als 
volwassenen meespelen. 

Afmetingen: 
41cm – 200cm – 7cm 
 
Box: 
22cm – 10cm – 7cm  

Sjoelbak voor kleuters 

 

 

Een kortere sjoelbak met 
bredere poorten. 

Afmetingen: 
126cm – 51cm – 13cm 
 
Box: 
22cm – 10cm – 7cm  
 

Stuiverspel 

 

 
 

Leg de stuiver half op 
het bord en geef met de 
hand een duwtje zodat 
de stuiver verder schuift. 
Je scoort wanneer de 
schijf tussen de lijnen 
ligt. De punten worden 
pas geteld als alle 
schijven opgebruikt zijn. 

Afmetingen: 
60cm – 39cm – 2cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

Tafelhockey 

 

 
 

Probeer goals te maken 
bij je tegenstander, net 
als Air Hockey maar dan 
op de oude manier. 

Afmetingen: 
125cm – 66cm – 5cm 
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm 
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Tafelkegelspel 

 
 

Stel de kegels op en slinger 
de bol aan het touw in een 
wijde cirkel om zoveel 
mogelijk kegels omver te 
slingeren. Elke speler krijgt 
2 beurten. Kegels die in de 
eerste beurt omvielen, 
mogen blijven liggen. 

Afmetingen: 
52cm – 85cm -11cm 
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm 

Tonspel 

 

 
 

Gooi de koperen schijven 
naar de gaten in de ton, 
elke schijf die in een holte 
verdwijnt, levert punten op. 

Afmetingen: 
75cm – 30cm – 60cm 
 
Box: 
12cm – 9cm – 7cm  

Toptafel 

 

 
 

Lanceer de tol over de 
toptafel en gooi zoveel 
mogelijk kegeltjes omver. 
De middelste (=grote) kegel 
is het meeste punten waard. 

Afmetingen: 
70cm – 10cm – 70cm 
 
Box: 
20cm – 14cm – 11cm 

Trou Madam 

 

 
 

Rol zoveel mogelijk bollen 
door de poortjes. 

Afmetingen: 
152cm – 25cm -24cm 
 
Box: 
48cm – 39cm – 31cm 
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Ferule 

 
 

Gooi de ringen over de 
piketten.  

Box:  

34cm- 52cm – 8,5cm 
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WATERSPELEN 

Er is een klein aanbod in “water”materiaal beschikbaar in de uitleendienst. 
 
TIP: vraag vooraf na of dergelijke speeltuigen toegelaten zijn in het zwembad.  

 

Drijvende eendjes 

 

 
 

Set van 48 eendjes met 
2 vishengels. 

Een zwembad is niet 
voorzien. 
 
Box: 
50cm – 39cm – 20cm 

Flexibeams (noodles) en 
connectoren 

 

 
 

 

Hulpmateriaal tijdens het 
zwemmen. 

D.m.v. de connectoren 
kan je complete 
drijvende constructies 
maken. 

 
 
 

Box: 
71cm – 44cm – 23cm  

Drijvend volleybalnet 

 

 
 

Volleybal, nu ook in het 
water. 

Box: 
40cm – 26cm – 16cm  
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Drijvende pologoal 

 

 
 

Maak gebruik van onze 
waterpologoals en maak dat 
spelletje ‘balletje gooien in 
het water’ plots een stuk 
spannender 

Box: 
50cm – 39cm – 20cm  

Reuzezwemband 

 

 
 

Een grote binnenband als 
zwemband 

Box: 
71cm – 44cm – 23cm  
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Aanvraagformulier 

 
Privé / vereniging (schrappen wat niet past) 
Contactpersoon:  Vereniging:  
Rijksregister/Ondernemingsnr.:    
Facturatieadres:    
    
    
GSM:  E-mailadres:  
 
Datum afhaling: Datum inlevering: 
  

Categorie Artikel Aantal Prijs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Totaal aantal stuks: Totale prijs:  
 
Na aanvraag ontvangt u steeds bevestiging. 
Gelieve bij afhalen en terugbrengen rekening te houden met onze openingsuren. 
Openingsuren: 
Tijdens schooljaar: 
maandag: gesloten voor publiek 
dinsdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 18u00 
woensdag 13u30 – 17u00 
donderdag: 8u30 – 12u en 13u30 – 17u00 
vrijdag: 13u30 – 19u00 

Tijdens schoolvakantie: 
elke weekdag open van 7u30 tot 12u 
Namiddag gesloten 
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INDEX ARTIKELEN 

Big Games 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

BG 4 op een rij 1 € 0,00 € 3,00 

BG Adders en ladders 1 € 0,00 € 3,00 

BG Apple Tree 1 € 0,00 € 3,00 

BG Blokus 1 € 0,00 € 3,00 

BG Bowling 1 € 0,00 € 3,00 

BG Domino 1 € 0,00 € 3,00 

BG Jenga 1 € 0,00 € 3,00 

BG Kaartspel 1 € 0,00 € 3,00 

BG Mastermind 1 € 0,00 € 3,00 

BG Mens-erger-je-niet 1 € 0,00 € 3,00 

BG Mikado 2 € 0,00 € 3,00 

BG Rolit 1 € 0,00 € 3,00 

BG Twister 1 € 0,00 € 3,00 

BG Zeeslag 1 € 0,00 € 3,00 

BG Reuze Memory 1 € 0,00 € 3,00 

BG Reuze Damspel 1 € 0,00 € 3,00 

BG Rollors 1 € 0,00 € 3,00 

BG Schommelboot 1 € 0,00 € 3,00 

BG Quiz Buzzer 2 € 0,00 € 3,00 

Breinbrekers 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

BREIN Alquerque 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Apagos 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Kleurenbreinbreker 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Molenspel 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Pentago 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Pentominos 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Picaria 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Shut the box 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Tangram 1 € 0,00 € 3,00 

BREIN Torens van Hannoi 1 € 0,00 € 3,00 

Casino Games 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

CG Casino-pakket 1 € 25,00 € 50,00 

Koffers 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

KOF Circuskoffer 1 € 5,00 € 10,00 

KOF Fuifkoffers 2 € 5,00 € 10,00 
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KOF Muziekkoffer 1 € 5,00 € 10,00 

KOF Poppenkastkoffer 1 € 5,00 € 10,00 

KOF Spelkoffer 1 € 5,00 € 10,00 

KOF Sportkoffer 1 € 5,00 € 10,00 

 
New Games 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

NG 3D piramide 2 € 0,00 € 3,00 

NG Kommel 2 € 0,00 € 3,00 

NG Parachute 2 € 0,00 € 3,00 

NG Speelton 2 € 0,00 € 3,00 

NG Tournament of knights  1 € 0,00 € 3,00 

NG Viking Kubb 3 € 0,00 € 3,00 

NG Wereldbol + net 2 € 0,00 € 3,00 

 

Technisch materiaal 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

TM Brandblusapparaat 4 € 0,00 € 0,00 

TM Decibelmeter 1 € 0,00 € 0,00 

TM Draadloze handmicro 1 € 10,00 € 25,00 

TM Draadloze headmicro 1 € 10,00 € 25,00 

TM Fluovestjes 295 € 0,00 € 0,00 

TM Lange PC-kabel 9m 1 € 5,00 € 10,00 

TM Lange PC-kabel 20m 1 € 5,00 € 10,00 

TM Led lichtbrug 2 € 25,00 € 50,00 

TM Led Spider 1 € 10,00 € 15,00 

TM Led Zircon 1 € 10,00 € 15,00 

TM Megafoon 1 € 5,00 € 10,00 

TM Micro (gewoon) 3 € 5,00 € 10,00 

TM Microstatief 2 € 0,00 € 0,00 

TM Mipro 2 € 25,00 € 50,00 

TM Multimediaprojector 5 € 20,00 € 50,00 

TM Muziekinstallatie 3: DJ set 1 € 120,00 € 180,00 

TM Playstation 2 1 € 15,00 € 40,00 

TM Playstation 2: Buzz 1 € 5,00 € 5,00 

TM Playstation 2: Singstar 1 € 5,00 € 5,00 

TM Playstation 3 1 € 15,00 € 40,00 

TM Playstation 3: Buzz 1 € 5,00 € 5,00 

TM Playstation 3: Move 1 € 5,00 € 5,00 

TM Playstation 3: Singstar 1 € 5,00 € 5,00 

TM Projectiescherm 3 € 10,00 € 20,00 

TM Star laser 1 € 10,00 € 15,00 
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Tenten 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

TENT Tent 3x3 3 € 10,00 € 35,00 

 Afvoergoot 3m  € 0,00 € 0,00 

 Base blocks 3 x 4 € 0,00 € 0,00 

 Zijwanden 3 sets € 5,00 € 10,00 

TENT Tent 6x3 1 € 20,00 € 60,00 

 Afvoergoot 6m 1 € 0,00 € 0,00 

 Base blocks 6 € 0,00 € 0,00 

 Zijwanden 1 set € 5,00 € 15,00 

Volksspelen 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

VOLK Biljartbaan 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Blaasbiljart 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Buiswerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Clownwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Dopspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Eendwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Eggeschieten 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Figuurwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Hamertjesspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Indische biljart 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Japanse biljart 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Kaas met gaatjes 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Kegelspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Klompwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Knikker vangspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Mannetjesspel 2 € 0,00 € 3,00 

VOLK Mini-bowling 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Pietjesbak 2 € 0,00 € 3,00 

VOLK Rekker trekker 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Ressortwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Riboulette 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Ringwerpen 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Schuifbak 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Shooteren 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Sjoelbak 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Sjoelbak aanpasbaar 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Sjoelbak kleuters 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Stuiverspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Tafelhockey 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Tafelkegelspel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Tonspel 1 € 0,00 € 3,00 



 

42 

 

VOLK Toptafel 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Trou madam 1 € 0,00 € 3,00 

VOLK Ferule 1 € 0,00 € 3,00 

Waterspelen 

Cat. Artikel Aantal Jeugdwerk Niet-jeugdwerk 

WAT Drijfeendjes 48 € 0,00 € 3,00 

WAT Flexi beam 20 € 0,00 € 3,00 

WAT Flexi beam connector 2 € 0,00 € 3,00 

WAT Pologoals 2 € 0,00 € 3,00 

WAT Reuzenzwemband 1 € 0,00 € 3,00 

WAT Volleybalnet 1 € 0,00 € 3,00 

 
 
 
 
 


