Spelletjesdiealtijdwerken.nl – workshop kick-of KVLO Rotterdam
13 oktober 2016
Spelletjesdiealtijdwerken.nl is een soort bibliotheek van leuke spelletjes. Momenteel staan er
ongeveer 120 spelletjes op de site. Je kan lid worden van deze site (€50,- per sectie per jaar). Er is
bovendien een (gratis) Facebookpagina.
Dobbelsteen- estafette (4 groepjes)
1. De voorste van ieder groepje rent steeds
naar de
dobbelsteen. Welk groepje heeft als eerst 25 punten
bij elkaar gedobbeld?
2. Zelfde, alleen nu moeten de groepjes
precies 25
gooien, dus stel dat een groepje 24 punten heeft en
dan 6 gooit. Dan moet het groepje 5 gooien om
precies op 25 uit te komen.
Benodigdheden:
-

4 pilonnen
4 dobbelstenen

Kaartjedraaien
In 4 hoeken van de zaal staan banken. Op de banken zitten
leerlingen met als groepsnamen: harten, ruiten, schoppen
en klavers.
Om beurten mag er iemand naar de dikke mat in het
midden rennen. Hierop liggen speelkaarten. Eén kaart per
keer mag omgedraaid worden. Heeft de kaart de juiste
afbeelding, dan mag je deze meenemen.
Welk team heeft als eerste de hele serie
harten/ruiten/schoppen/klavers (afhankelijk van
groepsnaam) compleet?
Benodigdheden:
4 banken
dikke mat
- spelletje kaarten
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Steen-papier-schaar
De voorsten van team A en B rennen om de pilon en komen
elkaar tegen en doen steen-papier-schaar. De winnaar mag
doorlopen. De volgende in het team van de verliezer
vertrekt meteen om de winnaar tegen te houden.
Bereikt een speler de finishlijn bij de andere partij = 1 punt.
Benodigdheden:
-

8 pilonnen

Allesbal:
Tweetal per bank.Probeer de bal achter de bank te krijgen
d.m.v. schoppen/slaan. Blijft de bal achter de bank liggen=
nieuw tweetal erin.
Regels:
Bal niet vasthouden
Tegen plafond = straf; bij een vast
punt hardop tot 10
tellen
Niet op de bank/achter de bank
Dominant tweetal? Bank naar voren schuiven.
Duurt het te lang? Extra bal erbij.
Evt. extra regel: max 4x stuiteren, dan afspelen.
Benodigdheden: 4 banken, 1 bal.

Vakbal
12 spelers, elk vak een speler. 2 tikkers. Wisselspelers op
een bank.
Je mag de bal niet trappen, alleen slaan over de grond. De
bal mag ook niet vastgehouden worden.
Twee tikkers proberen de bal te pakken. Het vak waarin hij
de bal te pakken krijgt, mag hij overnemen. De voorste op
de bank wordt de nieuwe tikker.
Het is handig om de tikkers een lintje in de handen te
geven die doorgegeven wordt aan de volgende tikker (via
degene die af is).
Af = achteraan op de bank zitten.
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Benodigdheden: 1 of 2 ballen, 2 lintjes.
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Never-ending-iemand is ‘m niemand is ‘m
Ieder speelt voor zich
Iedereen heeft een lintje om.
Afgegooid = lintje afgeven aan afgooier.
Heb je geen lintje meer? Je blijft gewoon meedoen.
Gooi je iemand af zonder lintje? Lintje bij docent halen. Docent staat in safe-zone.
In de safe-zone kunnen ook de lintjes uitgewisseld worden zonder afgegooid te worden.
Uitbouw:
1. Afgegooid = alle verzamelde lintjes afgeven aan afgooier
2. Niet afweren met de bal. Bal vast = bal gooien.
3. Afgegooid= helft van de lintjes aan afgooier, helft aan de docent geven (oneven aantal bijv 7
= 4 aan afgooier, 3 aan docent.
Benodigdheden: 2 of 3 trefballen.

Iemand is ’m niemand is ’m met stuit
Via stuit tegen iemand = af
Dus minimaal 2x laten stuiteren voor je de bal oppakt.
Af= op de bank, 6 is teveel.
Tip: bukken is beter dan springen
Uitbouw: 2 extra ballen
Benodigdheden: 2 volleyballen.

Gevaarlijk oversteken
1 team probeert over de middenlijn over te steken zonder geraakt te worden. Geraakt = af.
Andere team staat aan twee kanten achter de achterlijn (evt met banken erop) met trefballen.
Ballen zelf ophalen en pas weer achter de achterlijn gooien.
Hoeveel spelers kunnen 2/4 keer oversteken zonder geraakt te worden? Samenwerken?

Doodskist
Tussen de twee drie banken liggen twee leerlingen met handen onder de billen.
Een leerling loopt aan, springt in de trampoline met de handen hoog tegen de rechtopstaande dikke
mat (probeert de bovenkant vast de grijpen).
Mat valt plat op de banken.
Trampoline
Dikke mat rechtopstaand
Drie banken
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