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Cornhole 

 

Oefening:  

Materiaal • Cornhole 

• PIttenzakken 

Uitleg Opstelling 
 

- De cornholes worden op ongeveer 8m van elkaar geplaatst 
- We meten vanaf de voorkant van de boards 
- Afhankelijk van de leeftijd en aanleg kan de afstand makkelijk aangepast worden 
- De teams hebben 1 speler aan elke kant staan. 
- Bij het gooien is de voorkant van het board de lijn waar je met je voet achter moet 

blijven 

 

Puntentelling 

 

- Het doel van het spel is om precies op 21 punten te komen 
- Een worp op het bord is 1 punt waard (noemen we woody) 
- Een worp in het gat is 3 punten waard (noemen we cornhole) 
- De punten worden nadat alle zakjes zijn gegooid afgetrokken van elkaar 

o Voorbeeld:  
- Team 1 scoort 10 punten en team 2 komt op 7 punten uit. Team 1 wint dan de ronde 

met 3 punten. Die 3 punten worden opgeteld bij het totaal 
- Ga je er toch over, dan gaat het team terug naar 15 punten 

 

Ongeldige bags 

 

- Ongeldige bags zijn zakjes die de grond raken voor het bereiken van het speelveld. Ook 
bags die gegooid worden voorbij de foutlijn zijn ongeldig 

- Een ongeldige bag die op of tegen het board landt, dient verwijderd te worden en telt 
niet mee in de score 

 

Stijl van gooien met cornholezakjes 
 

Horizontaal:  

Door horizontaal te gooien en het zakje plat op het board terecht te laten komen kun 

je zonder risico het board raken.  

➔ Omdat het zakje weinig meer zal verschuiven heb je wel minder kans op 3 punten.  

 

 

 



 

Horizontaal met spin: 

➔ Door een beetje spin mee te geven of lager te gooien met meer snelheid, zal het 

zakje meer gaan schuiven op het board. Daarmee heb je dus een grotere kans op 3 

punten maar neem je wel meer risico.  

Airmail: 

Hierbij gooi je zo hoog mogelijk en probeer je het zakje precies in het gat te laten 

ploffen. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij een blokkade van het gat door andere 

zakjes.  
 

De volgende beurt werpen: 
 

- De ploeg die de voorgaande beurt gewonnen heeft, moet de eerste worp van de 
volgende beurt werpen. 

- Als in een beurt geen van beide spelers heeft gewonnen, zal het team die in de vorige 
beurt eerst gegooid heeft ook de eerste worp behouden in de volgende beurt. 

 
 

Harken van cornhole bags: 
 

- Als bags zich in het cornhole gat opstapelen en een score belemmeren bij de volgende 
worp, dan kan een speler verzoeken om de cornhole bags die zijn gevallen in het gat te 
“harken” (= aan de kant leggen) 

- Tijdens het harken moet alles in het werk worden gesteld om bags, op het speelveld 
achter te laten 

- Een hangende bag die rust op de stapel bags in het gat en die door voorzichtig harken 
in het gat valt, telt in de beurt mee als een cornhole  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


