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Wat is de Mini & Golfi ® Project?  

Het is een project voorgesteld door onze 2 mascottes “Mini & Golfi en het is ontwikkeld voor  

basisscholen. 

 

Het project stelt op een zeer eenvoudige en speelse manier de principes van minigolf voor met 

toevoeging van een educatief element op tot een beter burgerschap te komen. Daarom ook de 

slogan Mini&Golfi Opvoeding voor een betere wereld. 

 



 
Wat is de essentie Minigolf?  

De essentie van Minigolf is om een bal met behulp van een putter in een  putje (“Hole”) te 

krijgen in zo weinig mogelijke slagen. Daarvoor moet de bal één of meerdere hindernissen 

overwinnen tussen het startpunt en het putje. 

 
Wat is het educatieve karakter van dit Mini & Golfi ®-project?  

De educatieve kant van dit project is dat kinderen, met de hulp van hun leraren, deze 

hindernis(sen) zelf bouwen en gebruiken in het spel. Hiervoor moeten ze gebruik maken van  

recycleerbare materialen zoals papier, karton, plastic, blikjes, enzovoort. 

 
In de huidige samenleving met een grote afvalberg, leert het Mini & Golfi ® project de 

kinderen het belang van het hergebruik van huishoudelijk afval om zo te helpen bij het 

behoud van onze planeet. 

 

 

 

 

 
Wat geeft de federatie aan de scholen 

De Belgische federatie geeft aan de scholen een Mini&Golf kit. Elke kit bestaat uit: 

 
Een draagbaar tapijt in de vorm van een minigolfbaan                 één putter          één balletje 

Eenvoudig om te dragen en op te bergen in opgerolde vorm. 

 

 
Wat willen we de kinderen laten realiseren?  



 

Met de hulp van hun leraren willen we dat de kinderen de hindernissen voor het spel zelf 

bouwen, met alle soorten van recycleerbare materialen zoals papier, karton, plastic, blikjes, en 

andere. Voorbeelden: 

 

 
                 Plastieken flesjes                                                                     Stopje van fles 

                 Stoppen van flessen                                                                 Karton 

                 Kartonnen dozen                                                                      Plastieken fles 

                                        Kasteel                                                        Vliegtuig                                                                                                      

 
* voorbeelden afkomstig van  www.artereciclada.com.br 

 

 
Het uiteindelijke resultaat                                                                                     Stopje van fles 

                                                                                                                               Karton 

                                                                                                                               Plastieken fles 

 



 
Mini&Golfi principes 

• Het minigolf project bestaat uit het creëren van Mini&Golf school centra in 

basisscholen; 

• De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het coördineren van  dit Mini&Golf 

school centrum, en het is aan de leraren om de hindernissen te ontwikkelen samen met 

hun leerlingen; 

• Vorm in iedere klas teams met 4 leerlingen. Elk team is verantwoordelijk om 1 

hindernis te maken; 

• Daarom bevelen we voor elke 4 studenten een Mini&Golfi kit aan. Voorbeeld: een 

klas met 20 leerlingen = 5 Mini&Golfi kits = 5 hindernissen; 

• Het is aan de Belgische minigolffederatie om: 

o Het benodigde materiaal te verdelen; 

o Het project te begeleiden en de ontwikkelingen op te volgen; 

o Technische ondersteuning te bieden en/of de nodige training aan de betrokken 

leraren te geven; 

o Te voorzien in een begeleidingsdocument van het project. 

• Mini&Golfi stappenplan: 

o Stap1 – De Mini&Golfi kits worden aan het begin van het schooljaar verdeeld 

aan de deelnemende scholen; 

o Stap 2 – op het einde van de 2de semester zal elke school een evenement 

organiseren met een dubbel doel: 

▪ Het houden van een wedstrijd; 

▪ Het verkiezen van de 3 meest creatieve hindernissen. Gestemd wordt er 

door de studenten, de leraren en de directeur van het centrum. 

 

 



 
o Stap 4 – Na de wedstrijd zal de directeur of zijn afgevaardigde een klein 

rapportje maken over het verloop van de activiteit (zowel de positieve als de 

negatieve aspecten) evenals de foto’s van alle gemaakte hindernissen met 

aanduiding van de 3 gekozenen; 

o Stap 5 - Voor het einde van het schooljaar zal het Belgische verbond voor 

minigolf (kortweg BVMG) een technische commissie organiseren om uit alle 

inzendingen van de scholen van het hele land de 3 meest creatieve 

hindernissen te verkiezen. 

o Stap 6 – Op het einde van het schooljaar en nadat de algemene winnaars 

bekend zijn gemaakt, worden de hindernissen deskundig gesloopt door de 

leerlingen en met de hulp van de leraars wordt het afval gescheiden en in de 

respectievelijke containers gedumpt.  

• Elk jaar zullen, na het bekendmaken van de schoolagenda’s, de exacte datums worden 

bepaald van iedere stap. 

• Elk schoolcentra zal zonder kosten worden geregistreerd door het BVMG. 

• Een schoolcentrum wordt erkent door het BVMG als een toegetreden lid zonder 

stemrecht. 

• De namen, adressen en geboortedata van de deelnemers worden doorgegeven aan het 

verbond.  

• Alle studenten die deelnemen aan het project kunnen gratis worden ingeschreven in de 

dichtstbijzijnde minigolfclub die aangesloten is bij het BVMG. 

• De schoolcentra zullen het project implementeren zoals hierboven en deelnemen aan 

de wedstrijden georganiseerd door de federatie. 

• De schoolcentra stellen zich garant voor de goede staat van de uitgeleende materialen. 

• Het project en de rapportjes met foto’s kunnen worden gepubliceerd gebruik makend 

van alle mogelijke kanalen van het BVMG (meestal website). 

 

 



 
Voor meer informatie, neem contact op met: 

Raymond Leemans,  

Raymond.Leemans2@Telenet.be 

OR: 

Anabela Pereira 

 

Etc.. 
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