
Waarom steunt Buitenspeel Right To 
Play?
Buitenspeel vindt het belangrijk dat alle kinderen 
kunnen spelen en dat is precies waar Right To Play zich 
voor inzet. Buitenspeel ondersteunt Right To Play dan 
ook graag in haar missie om een gezonde en veilige 
wereld te bereiken door middel van de kracht van sport 
en spel.

Het parachutespel en Right To Play
Het parachutespel is een van de spellen die Right To 
Play gebruikt in haar spelprogramma’s. De parachute 
is een ideaal middel om kinderen spelenderwijs te 
leren samenwerken en om rekening met elkaar te 
leren houden. De kinderen leren daarnaast ook om te 
werken met opdrachten. Het belangrijkste is en blijft 
natuurlijk dat de kinderen plezier kunnen maken!

Right To Play
Right To Play is een internationale organisatie die zich 
inzet voor het recht van ieder kind om te kunnen 
sporten en spelen. Right to Play is in 2000 opgericht 
door Johann Olav Koss, een viervoudig olympische 
kampioen schaatsen en sociaal ondernemer. Right To 
Play gelooft dat sport en spel onmisbaar is in de 
ontwikkeling van kinderen. Door de kracht van sport 
en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, 
armoede en ziekte zijn getroffen, leren kinderen 
belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair 
play en wordt er spelenderwijs voorlichting gegeven 
over onder andere ziektes als HIV/Aids, malaria en 
tuberculose.
Momenteel doen meer dan 1 miljoen kinderen mee 
met de wekelijkse sport- en spelactiviteiten van Right 
To Play. Deze activiteiten worden uitgevoerd door bijna 
13.500 vrijwillige coaches. 
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1. Storm op zee: laat iedereen de 
parachute zo wild mogelijk bewegen. De 
parachute gaat bewegen als een wilde 
zee.

2.Rondo: houd de parachute goed vast. 
Laat iedereen linksom of rechtsom in een 
cirkel lopen. Zorg dat de parachute strak 
blijft staan.

3.Op en Neer: laat iedereen de parachute 
tegelijk omhoog en omlaag brengen. Zorg 
dat de parachute strak blijft staan.

4. Wisseltruc: geef opdracht aan 2 (of 
meer) deelnemers om te wisselen van plek 
wanneer de parachute omhoog is 
gebracht. Selecteer bijvoorbeeld naar op 
lengte, of de haarkleur van de deelnemers. 
Zorg ervoor dat de parachute omhoog 
blijft.

8. Balspel: Speel met de bijgesloten ballen. 
Gooi ze in de lucht en probeer ze allemaal 
weer op te vangen, laat ze ronddraaien 
door de parachute of laat ze van de ene 
naar de andere kant rollen.

7. Vliegen: houd de parachute laag bij de 
grond, beweeg vervolgens de parachute 
met zijn allen snel omhoog en laat 
allemaal de parachute op het hoogste 
punt los zodat deze de lucht invliegt.

6. Tent: houd gezamenlijk de parachute 
omhoog, houd vervolgens de parachute 
achter de rug vast en ga er vervolgens op 
zitten. Je zit nu in een tent.

5.Paddenstoel: laat hiervoor alle 
deelnemers, wanneer de parachute 
omhoog gaat, naar het midden lopen.  
Zorg dat de vorm van de parachute er uit 
komt te zien als een paddenstoel.

Het parachutespel
De parachute leent zich uitstekend om er verschillende soorten spelletjes mee te spelen. 
Voorbereiding: het is belangrijk eerst met zijn allen goed te gaan staan. Verdeel de groep rondom de parachute, zorg dat elke deelnemer een handgreep van de parachute vastheeft en ga 
met zijn allen zo staan dat parachute een mooie cirkel wordt. Nu kun je beginnen met de verschillende spelletjes.



Why does Buitenspeel support Right To 
Play?
It is very important to Buitenspeel that children can 
play and that is exactly what Right To Play works for. 
For that reason Buitenspeel gladly supports Right To 
Play and her mission of creating a safe and healthy 
world through sports and games. 

The Parachute Game and Right To Play
The parachute game is one of the games Right To Play 
uses in her program. The parachute game is an ideal 
game to, in a playing fashion, learn the children to 
work together and to take each other into considera-
tion. The children also learn how to work with an 
assignment. The most important thing, however; is 
that the children have fun! 

Right To Play
Right To Play is a global organisation that uses the 
transformative power of play to educate and empower 
children facing adversity. It was founded in 2000 by 
Johann Olav Koss, a four-time Olympic gold medallist 
and social entrepreneur. Through sports and games, 
we help children build essential life skills and better 
futures, while driving social change in their communi-
ties with lasting impact. Promote Health by encoura-
ging physical fitness, mobilizing communities around 
national health issues, and educating about disease 
prevention priorities including HIV/AIDS, malaria and 
immunization. Right To Play reaches one million 
children worldwide with 13,500 volunteer coaches.
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1. Storm at sea: everybody moves the 
parachute in all directions. The parachute 
now looks like a stormy sea. 

2. Rondo: everybody holds on tight and 
moves in one direction, either left or right. 
Make sure the parachute stays tight. 

3. Up and down: everybody moves the 
parachute up and down at the same time. 
Make sure the parachute stays tight.

4. Change trick: tell multiple participants 
to change position when the parachute is 
at its highest. You can choose by looking 
at for example hair colour or length. Make 
sure the parachute stays tight. 

8. Ball game: Play with the enclosed balls. 
Throw the balls in the air and catch them 
again. Move the balls over the parachute 
in a circle or from one side to the other. 

7. Flying: hold the parachute close to the 
floor, then all together quickly pull the 
parachute up. When it reaches its highest 
point, let go to make the parachute fly. 

6. Tent: when the parachute is in the air, 
grab the handle behind your back and 
then sit on it. Everybody is now sitting in a 
tent together. 

5. Mushroom: let all the participants walk 
to the middle when the parachute is in the 
air. Make sure the parachute has the 
shape of a mushroom.

The Parachute Game
The parachute is ideal to play different types of games with. 
Preparation: First of all it is important to all stand on the right place. Spread the group around the parachute. Make sure everybody has a handle to hold on to. Now you can start the 
various games.


