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WC-borstelgooien scorekaart

WC-borstelgooien is een spel, waarbij een wc- borstel (een echte houten 
wc- borstel) zover mogelijk richting de wc pot gegooid wordt. De wc-potten 
staan op een betonnen voet. De 10 wc-potten staan verdeeld over een 
weide en een laan met bomen. Het hele parcours is ongeveer 2000 meter 
lang. Het doel van het wc-borstelgooien is om met zo min mogelijk worpen de wc-borstel in alle 
wc-potten gegooid te hebben.

Een team bestaat uit 2-5 personen.  Op het scoreformulier worden de namen van de teamleden 
ingevuld. Iedere speler heeft een eigen wc-borstel met een eigen kleur.

Bij de start gooit iedere speler om beurt de wc-borstel richting wc-pot. De score van iedere 
worp is een streepje op de scorelijst onder zijn of  haar naam.
De speler die het minst ver de wc-borstel gegooid heeft  en dus het verst van de wc-pot af  ligt 
mag weer als eerste gooien. Dit wordt bij iedere ronde herhaald.
 
Het kan voorkomen dat de wc-borstel in een onmogelijke positie ligt om verder te spelen, 
bijvoorbeeld achter een boom of  in de sloot. De wc-borstel mag dan uiteraard uit de sloot 
gehaald worden en men mag vanaf  de rand van de sloot weer verder spelen.
Als men achter een boom staat mag men 1 meter naar links of  rechts om weer te kunnen 
gooien.
Achter de nummers van de wc-potten (1 t/m 10) wordt het aantal beurten per wc-pot bijgehou-
den. De speler met het minst aantal worpen heeft gewonnen. De totaal score van de groep kan 
zo ook bepaald worden.

wc-pot 1

Elke speler heeft een eigen kolom met zijn scores.

wc-pot 2

wc-pot 3

wc-pot 4

wc-pot 5

wc-pot 6

wc-pot 7

wc-pot 8

wc-pot 9

wc-pot 10

Totaalscore

Totaalscore van de groep:


