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Tikspelen (zonder bal) 
 

Inhoud : 72 spelen : 

 

2 is te veel   Aaaaaaaaaaa   Baloo, Baloo spel 

2 is te weinig, 3 is te veel  Ajuinenspel   Beertje wekken 

47ste breedtegraad  Apenspel   Belleman 

Australische achtervolging Berenbrak 

        Blind tikkertje 

        Bomentik 

Boompje verwisselen 

 

Chinese muur  Dikke Bertha   Eend, eend, gans   Faraospel 

Citroen citroen  Dikke Bertha aan de koorde Etalagepoppen 

Commando  Dolle hengst 

 

Hagedistik  Indiaans tikkertje   Kartonnen achtervolging  Levende wasknijper 

Heks in de pan  Jaws    Kat en muis   Lijntikkertje 

Hond en been      Katje gebrek 

Kleeftik    Muurtik 

Klimtik 

Knietik    Olifanten, tijger, muis 

Konijn, wortel, jager  Overrenspel 

Konijnenjacht 

Koningsspel 

Koop een koe 

Kring kat en muis 

Kringlopen 

Kringtikkertje 

 

 

Raden wegrennen Schipper mag ik overvaren Tik de slang  Vlaggenhoekspel 

Ratten en raven  Sint-Joris en de draak  Tikkertje  Volle magen spel 

Regenboogspel  Slang in het gras   Tikkertje atoom  Vossenjacht 

Rijtikkertje  Snijtikkertje   Tikkertje Cactus  Vuilnisman 

Spurter    Tikkertje gebrek 

Stoktik    Tikkertje hoog  Wie loert op wie 

Stormlampenspel   Tikkertje met verlos Wie loert op wie 

Strijd om de vod 

Stropen 

 

Spelbeschrijvingen (kort – spelprincipe) 
2 is te veel 

1 tikker, 1 gejaagde. Rest van spelers staan schouder aan schouder, gezichten wisselend voor en achter. Als gejaagde achter 

iemand in de rij gaat staan, moet de voorste weg. Variant: Degene die weg moet wordt tikker. Lijkt op Drie Is Teveel. 

 

2 is te weinig, 3 is te veel 

De spelers staan in een kring, per 2 achter elkaar. We spelen kat en muis. De kat volgt de muis (als de muis rond iemand 

loopt, moet de kat dat ook doen). Als de muis achter een duo gaat staan, wordt de voorste daarvan kat en de vroegere muis 

wordt kat. 

Variante: je mag ook voor een duo gaan staan. Variante: als je achter (of voor) iemand gaat staan, wordt die muis, en de kat 

blijft kat. 

 

47ste breedtegraad 

Leg de 2 touwen evenwijdig met elkaar, op ongeveer 1,5 meter afstand. Zet aan weerszijden van de touwen een ploeg. Het 

is de bedoeling dat ze elkaar over de "beek" trekken, zonder er zelf over getrokken te worden. Als je over getrokken bent, 

moet je de andere ploeg helpen. Je mag ook maar met een been in de beek staan. 

 

Aaaaaaaaaaa 

Er zijn 2 vakken. In elk vak staat een ploegje. Om beurt loopt een speler uit in het andere vak. Hij roept "Aaaaaaaaaa". 

Zolang hij 



dit roept mag hij personen tikken. Wie getikt is, moet bij het andere ploegje. Als de tikker niet meer roept (of ademt 

onderweg) moet hij stoppen. Als hij niet meer tijdig in zijn eigen vak raakt, moet hij in het vak blijven. Hij moet dus blijven 

roepen tot hij terug is. Het spel eindigt als alle spelers in het zelfde vak staan. 

 

Ajuinenspel 

We duiden een aantal "ajuinen" aan, dit zijn de tikkers. Als ze iemand tikken, blijft die staan, en begint onbedaarlijk te 

wenen. Jekan hem bevrijden door hem een doekje te geven (om hem te troosten). Als de tikker iemand tikt die een doekje 

heeft, geeft die dat af en loopt verder. De doekjes mogen/moeten doorgegeven worden. De tikker steekt de doekjes 

zichtbaar in zijn broek. De andere leden mogen dan proberen van ze terug te pakken. 

 

Apenspel 

Alles wordt in de zaal gelegd in de vorm van een parcours. Planken, banken, ladders, etc. Op dat parcours wordt een tikspel 

gespeeld. Niemand mag op de vloer komen. 

 

Australische achtervolging 

Aan elke hoek van de rechthoek kan een ploegje staan (minimum 2 ploegjes, maximum 4). Op een teken van de leiding 

begint van elk ploegje iemand te lopen. Die persoon loopt helemaal rond. Als hij terug bij zijn ploegje is, lost iemand hem 

af. Als hij iemand  van een ander ploegje kan tikken, die hij ingehaald heeft, wordt het spel stilgelegd. De getikte speler 

gaat naar het ploegje van degene die hem tikte, en het spel gaat verder. Als er slechts een ploegje meer is, is het spel ten 

einde. 

 

Baloo, Baloo spel 

Verdeel een veld in twee gebieden. Deel de groep in tweeën. Een partij mag beginnen. Een speler van deze partij moet heel 

die adem halen en dan terwijl hij Baloo, Baloo, Baloo..... roept mag hij het veld van de tegenpartij in rennen en zoveel 

mogelijk tegenstanders aftikken. De tikker moet wel ervoor zorgen dat hij terug in zijn vak is voordat hij geen adem meer 

heeft. Roept de tikker niet meer Baloo, Baloo, Baloo.... en hij is nog in het vak van de tegenstanders dan mag hij afgetikt 

worden. Degene die als  laatste overblijft is de winnaar.  

 

Beertje wekken 

Een "beertje" ligt achter een lijn, op zijn buik te slapen. De rest van de leden staat achter een andere lijn, een eindje verder. 

Ze komen het beertje pesten (kriebelen,...). Als iemand het beertje op het achterwerk klopt, wordt het echter plots wakker, 

en mag iedereen tikken. De leden lopen zo snel mogelijk naar de lijn waar ze eerst stonden, want daar zijn ze veilig. Wie 

getikt is, wordt een beertje. 

 

Belleman 

Alle spelers zijn geblinddoekt, behalve 1. Deze ene heeft een belletje, dat hij voortdurend laat rinkelen. De geblinddoekte 

spelers moeten trachten de belleman te tikken. Wie hem tikt, mag zijn plaats innemen. 

 

Berenbrak 

Ieder rolt zijn das op. Het is verboden hem nat te maken of er een knoop in te leggen. Iemand zit geknield (en bijna 

opgerold) in het midden. Een ander bewaakt hem. Beiden zijn verbonden met een das, die ze vasthouden. Iedereen mag 

naar hartelust op de rug van de "zitter" slaan. Maar, als de "bewaker" je kan tikken, wordt jij de zitter en de vroegere zitter 

wordt bewaker. 

Opmerking: als de das tussen zitter en bewaker wordt gelost door een van de twee, mag iedereen op allebei slaan, tot de das 

terug op zijn plaats zit. 

 

Blind tikkertje 

Iemand is tikker. Deze is geblinddoekt. Speel gewoon tikkertje. Tip: Ooit al eens gewed met je leden dat jij de tikker kan 

tikken zonder dat hij jou tikt (ook al ben jij geen tikker)? 

 

Bomentik 

Warmmakertje: Tik zoveel mogelijk bomen in 30 seconden. 

 

Boompje verwisselen 

Er is 1 tikker en een aantal spelers. Elke speler krijgt een boom toegewezen, met uitzondering van 1 speler. De tikker moet 

deze speler nu gaan tikken. De speler kan echter een boom innemen van een andere speler zodat deze weg moet rennen en 

getikt kan worden. Variaties: alleen hinkelen, huppelen of kruipen. 

 

Chinese muur 

Tikspel waarbij spelers heen en weer lopen en getikt kunnen worden door de tikker. Getikten vormen halverwege de zaal 

een ketting (Chinese muur) dwars over speelveld, de eerst houdt muur vast, de laatste mag ook tikken. Spel gaat door tot 

alle spelers getikt. 

 



Citroen citroen 

De leden zitten in een kring. Iemand staat in het midden en roept 2 namen. Deze 2 personen proberen dan van plaats te 

veranderen, zonder dat de persoon in het midden op hun plaats kan komen zitten. Als het de persoon in het midden toch 

lukt om een plaats in te nemen, dan moet de persoon die daar wou gaan zitten in het midden gaan staan. Als de persoon in 

het midden roept "Citroen-Citroen", moet iedereen van plaats verwisselen. Variante: geef iedereen een andere naam, 

bijvoorbeeld een vrucht. 

 

Commando 

Commando opdrachten. Bv commando bakboord, voorschip, liggen, dweilen of morsetekens en windrichtingen. Spelers 

moeten dan naar afgesproken plek rennen. 

 

Dikke Bertha 

Iedereen staat aan een kant van het terrein, behalve de "Dikke Bertha". Op een signaal gaat iedereen het terrein over, en 

probeert de "Dikke Bertha" een aantal personen op te tillen. Lukt haar dat, dan moet die persoon haar helpen. Doel van het 

spel is natuurlijk om zo lang mogelijk over en weer te gaan. 

 

Dikke Bertha aan de koorde 

Idem als Dikke Bertha, met dat verschil dat iedereen een touw vasthoudt en de "Dikke Bertha" moet proberen iedereen van 

het  touw te sleuren. 

 

Dolle hengst 

Klop het paaltje in het midden van het terrein in de grond en maak het touw er aan vast. Bindt een slachtoffer met z'n 

midden vast aan het andere uiteinde van het touw. Hij is de tikker. De andere spelers moeten proberen zo veel mogelijk 

heen en weer te lopen tussen de uiteinden van het terrein zonder getikt te worden. Als er iemand getikt is, valt die af of 

wordt die de hengst. 

 

Eend, eend, gans 

De leden zitten in een kring, behalve 1.  Hij tikt de leden op het hoofd terwijl hij bij elk lid "Eend" zegt. Op een gegeven 

moment zegt hij echter bij iemand "Gans".  Deze gans moet dan de eerste persoon proberen tikken voor die helemaal rond 

de kring kan lopen en de plaats van de gans kan innemen.  Als de gans de loper tikt, moet de loper opnieuw proberen, 

anders wordt de gans loper. 

 

Etalagepoppen 

We gaan weer tikken. De leden lopen heen en weer over een terrein. In het midden staat een tikker. Wie getikt is blijft staan 

waar hij getikt is, en in de houding waarin hij getikt is. De overige leden lopen terug. Als ze dan weer lopen in de richting 

waarin de  getikte speler kijkt, mogen ze hem meenemen tot over de lijn. Als ze hem over brengen is hij bevrijd, en mag hij 

weer meedoen. 

 

Faraospel 

Er zijn 2 teams met levens. Een gebied wordt in 2 delen gedeeld en elk team krijgt een helft waarop hij veilig is. Het is de 

bedoeling dat de spelers drie levens van de vijand aftikken. Deze drie levens kunnen bij de vijand ingeruild worden tegen 

een urn. Het winnende team is het team met de meeste urnen.  

 

Hagedistik 

Tikspel waarbij tikker een staart heeft. Degeen die de staart afpakt mag de nieuwe tikker aanwijzen. Getikten gaan aan de 

kant. 

 

Heks in de pan 

Leg het touw aan de rand van het terrein in panvorm. Iemand is heks en loopt rond de pan. Als hij iemand kan tikken moet 

die in de pan gaan staan. Als iemand over de steel van de pan kan springen is iedereen terug vrij. Probeer het ook eens met 

2 tikkers, zodat er een de steel kan bewaken. 

 

Hond en been 

2 Spelers tegenover elkaar. In midden een been, degeen die het pakt mag door de ander getikt. Wie krijgt het naar zijn 

eigen vak? Lijkt op Spiegelbeeld. 

 

Indiaans tikkertje 

Tikspel: Tikker geblinddoekt. Tafels in parcours door speelveld. Andere spelers kijken. Variant 1: Spelleider verplaatst 

tafels. Variant 2: Iedereen geblinddoekt, of licht uit. 

 

Jaws 

Op het terrein worden her en der autobanden neergelegd (1 per 2 a 3 spelers). Het zijn eilanden in de baai van de zee. Een 

speler wordt aangeduid als haai die de zwemmers in zee probeert te grijpen. De overige spelers, de zwemmers, hebben elk 



een das in de broek. Op een eiland kan maar een zwemmer tegelijk toevlucht zoeken. De aanwezige moet steeds plaats 

ruimen voor de nieuwkomer. Wordt een das van een zwemmer door de haai gegrepen dan wordt de zwemmer ook haai. 

 

Kartonnen achtervolging 

De ploeg wordt in vier gedeeld en elk groepje zet zich op de hoek van een vierkant. In elk groepje krijgt een deelnemer een 

kartonnen doos op zijn hoofd met 2 kijkgaten in. Op het startsein lopen alle deelnemers met een doos op het hoofd rond in 

het vierkant. Ze proberen daarbij elkaar te tikken. Als ze voorbij hun eigen ploeg lopen, moet een andere deelnemer de 

doos op het  hoofd zetten en verder lopen. De ploeg die niet getikt wordt, is gewonnen. 

 

Kat en muis 

Spelers staan op gelijke afstand opgesteld in verschillende rijen. Armen wijd in 1 richting, zodat handen tegen elkaar 

aankomen. Er ontstaan dan gangen. Een tikker en 1 gejaagde, mogen alleen door gangen lopen en buitenom. Op fluitsignaal 

draaien allen een kwart slag. Er ontstaan dan gangen in de andere richting. 

 

Katje gebrek 

We spelen gewoon tikkertje, met dat verschil dat de persoon die getikt is, de plaats WAAR hij getikt is moet vasthouden, 

tot hij iemand anders getikt heeft. Ooit al eens iemand getikt op z'n voetzool? Knap lastig om vast te houden!! 

 

Kleeftik 

Tikspel; Ieder die getikt is pakt hand vast van tikkers, zodat een lange rij vormt. Deze rij tikt verder. Variant: Als er 4 op 

een rij zijn, breekt het in 2 van 2 man. Zo ontstaan meerdere groepjes van 2. 

 

Klimtik 

Tikspel. Als de een de ander draagt, kunnen beiden niet getikt. Variant: Niet 2x achter elkaar dezelfde speler dragen / 

gedragen worden. 

 

Knietik 

Twee spelers tegen elkaar. Ieder een hand op de rug, met de andere proberen de andermans knie te tikken. 

 

Konijn, wortel, jager 

Dit is een tikspel. In het begin is er 1 jager en de rest zijn konijnen. De konijnen roepen "konijn, konijn, konijn, ..." en de 

jager roept "jager, jager, jager, ...". Heeft de jager een konijn getikt dan veranderd de konijn in een wortel. De wortel staat 

met gespreide benen en met de armen boven het hoofd en de handen tegen elkaar (dus in een driehoek vorm). De wortel 

roept "wortel, wortel, wortel, ...". Wanneer een konijn onder de benen van een wortel doorkruipt wordt de wortel weer een 

konijn. 

 

Konijnenjacht 

Verdeel de spelers in 2 partijen van c.a. 15 spelers (konijnen en jagers). De konijnen, voorzien van een lint verstoppen zich 

in het bos. Tijdens het spel mogen ze zich verplaatsen. De jagers proberen de konijnen te vangen. Zodra een konijn getikt 

is, geeft hij/zijn zijn/haar lint af aan de jager en gaat terug naar het verzamelpunt. Na ongeveer 15 minuten wisselen de 

partijen van functie.  

 

Koningsspel 

Koning zit op stoel. 2 spelers komen op hem af, zeggen waar ze geweest zijn, en beelden een beroep uit. Als koning dat 

raadt, mag hij de spelers tikken, die dan proberen weg te rennen achter een lijn. 

 

Koop een koe 

2 Spelers tegenover elkaar. 1 is tikker, en staat met hand op. Als de ander met zijn hand erop slaat, moet hij zonder getikt te 

worden achter zijn lijn vluchten. Lijkt op Vaandeltrek. 

 

 

 
Kring kat en muis 

Spelers staan in kring, benen wijd. Een speler is kat, en de ander muis. Kat achtervolgt muis langs de buitenkant van kring 

om. Als  muis tussen benen van een kringspeler kruipt, wordt deze kat, en kat wordt muis. Als de kat de muis tikt, wisselen 

de rollen. 

 

Kringlopen 

Teken op het midden van het speelveld 2 concentrische cirkels De grote ervan is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Zorg er wel voor dat er 2 meter is tussen de binnenste en buitenste cirkel. Duidt ook goed 2 tegenover elkaar liggende 

terreingrenzen aan. Doel : Verdeel de groep in 2. 1 ploeg loopt binnen de buitenste cirkel in uurwijzerszin. De andere helft 

loopt binnen de binnenste cirkel tegen uurwijzerszin. Op het fluitsignaal lopen de buitenste zo vlug mogelijk naar één van 



de 2 terreingrenzen. De binnenste groep probeert de buitenste zo vlug mogelijk te tikken. Zij die getikt zijn komen mee in 

de binnenste cirkel. 

 

Kringtikkertje 

Teken met het krijt een aantal cirkels, enkele minder dan er spelers zijn. Iemand is tikker. Hij kan iedereen tikken die niet 

in een cirkel staat. Wie niet in een cirkel staat, kan er een opeisen door gewoonweg iemand uit zijn cirkel te duwen. je mag 

nooit met 2 in een cirkel staan en je mag niet terug naar de cirkel waar je net uitgeduwd bent (als de persoon die je er uit 

duwde er nog in staat). 

 

 Levende wasknijper 

Alle deelnemers maken een papieren sok, met daarop hun naam geschreven. Hun mond is de knijper, dus daar moeten ze 

de sok mee vasthouden. Als het signaal wordt gegeven, loop de hele groep over een veld heen. Op dat veld staat de tikker, 

een waslijn, die de deelnemers kan tikken door bijvoorbeeld: - de sok over te pakken met zijn mond, - de deelnemer 

helemaal in te sluiten met zijn armen. Ben je getikt, dan wordt je onderdeel van deze waslijn, dus je houd je elkaars handen 

vast.  

 

Lijntikkertje 

Alle spelers lopen op de lijnen, en alleen op de lijnen. Iemand is tikker. Speel gewoon tikkertje. Wie niet op de lijnen loopt, 

wordt tot tikker gebombardeerd. Variant: niemand mag iemand voorbijsteken. 

 

Muurtik 

2 Ploegen tegenover elkaar waarvan alle spelers tegen muur (achter lijn) staand beginnen. Als tikker van muur loskomt kan 

hij alleen die van de andere ploeg tikken die op dat ogenblik (!) van de muur los is, en kan even later getikt worden door 

iemand die daarna loskomt van de muur. Als getikt vormt hij met andere getikten een lange ketting hand aan hand vanaf de 

muur van de tegenpartij. Deze mogen worden vrijgetikt. 

 

Olifant, tijger, muis 

Drie soorten kaartjes. Een is altijd sterker dan de ander. Iedere speler neemt een kaartje en tikt een ander. Hoogste neemt 

kaartje af van lagere. Wie krijgt de meeste kaartjes? Varianten: Spons, water, vuur. Papier, schaar, steen. 

 

Overrenspel 

Er zijn 2 posten in het bos. Er zijn 2 groepen renners en 1 groep tikkers. je begint bij je eigen post met een briefje waarop 

nummer 1 staat. Het is bedoeling dat je dit briefje bij de andere post gaat inruilen voor een briefje met nummer 2. Dit gaat 

zo door totdat je bij nummer 5 bent. Als je getikt wordt dan moet je weer beginnen bij nummer 1.  

 

Raden wegrennen 

Twee partijen zitten tegenover elkaar. 1 partij spreekt een voorwerp van een bepaald voor ieder bekend thema, de andere 

mag  raden. Als geraden, mag de radende ploeg getikt worden, tot achter de lijn gerend. Als getikt naar de andere ploeg. 

 

Ratten en raven 

Verdeel de spelers in 2 ploegen en richt het spelterrein als volgt in: A zijn de ratten, B de raven. Begin een verhaaltje te 

vertellen (dat je op voorhand kan voorbereiden maar evengoed ter plekke kan verzinnen). Als in dat verhaaltje het woord 

"Rat" of "Ratten" voorkomt, dan moeten de ratten beginnen lopen in de richting van de raven, die naar de lijn achter hen 

lopen. Als een rat een raaf kan tikken, wordt die ingelijfd bij ploeg A. Als in het verhaal het woord "Raaf" of "Raven" 

voorkomt, moeten beide ploegen (in dit schema) naar links lopen. De A's die dan door spelers van B worden getikt, worden 

ingelijfd bij die ploeg. Het spel eindigt als alle spelers aan een zelfde kant staan. 

 

Regenboogspel 

Er zijn 6 verschillende kleuren kaartjes. Iedereen krijgt 1 kaartje van een willekeurige kleur. Je moet door te tikken er voor 

zien te zorgen dat je alle 6 de kleuren bij elkaar krijgt. Als je getikt wordt moet je een (of meerdere) kaartjes afgeven.  

 

Rijtikkertje 

Iemand is tikker en iemand moet getikt worden, zoals steeds. Maar, omdat alle andere leden in een rij staan, moet men 

steeds ronddeze rij lopen. Als degene die getikt moet worden, moe wordt, kan hij iemand uit de rij duwen, die dan zijn 

plaats inneemt. 

 

Schipper mag ik overvaren 

Iedereen staat aan een kant van het terrein, behalve de "Schipper". Deze geeft een opdracht (zie onder). Op een signaal gaat 

iedereen het terrein over, terwijl hij de opdracht uitvoert. Lukt een persoon daar niet in, dan kan de Schipper deze tikken en 

moet die verder de schipper helpen bij zijn taak. Doel van het spel is natuurlijk om zo lang mogelijk over en weer te gaan. 

Meestal moet de Schipper z'n opdracht pas geven nadat de overigen zingen: Schipper mag ik overvaren, ja of neen? Moet 

ik dan een cent betalen, ja of neen? Wat moet ik doen? 

 



Sint-Joris en de draak 

De spelers staan op een rij, mekaar om het middel vasthoudend. Zij zijn de draak. 1 Speler staat voor de rij en is Sint-Joris. 

Hij nmoet proberen de laatste uit de rij te tikken (of eventueel een das uit diens broek te trekken). Variante: Je kan het ook 

zo spelen dat Sint-Joris de eerste uit de rij is. 

 

Slang in het gras 

Tikker is slang en ligt op buik in gras. Andere spelers moeten rondom liggen en slang met een hand aanraken. Als slang 

zich beweegt mogen spelers wegrennen achter een grens terwijl slang ze probeert te tikken. 

 

Snijtikkertje 

Iemand is tikker en iemand moet getikt worden. Het probleem is nu dat, wanneer er iemand tussen de tikker en de 

achtervolgde in komt lopen, hij de achtervolgde wordt. Vb: A moet B tikken, maar C loopt er tussendoor. Nu moet A C 

tikken. 

 

Spurter 

Alle vier de spelers worden geblinddoekt. Een van de spelers moet door de andere gevangen worden. Dezen moeten hem 

vasthouden en naar zijn naam vragen. Als ze de verkeerde te pakken hebben, moet hij worden losgelaten. Eenmaal 

gevonden wordt hij van de blinddoek verlost door de spelleider. Ook amusant voor de toeschouwers die de spelers binnen 

het terrein houden. 

 

Stoktik 

Tikspel. Alleen de speler met stok mag getikt worden. Stok doorgeven. 

 

Stormlampenspel 

Donker. 2 of meer ploegen. Iedere ploeg heeft een gelijk aantal stormlampen, die door leden van de andere ploeg 

uitgeblazen of meegenomen moeten worden. Dat kan verhinderd worden door de aanvaller te tikken. Deze moet dan eerst 

terug naar eigen post. Wie heeft de meeste lampen aan eind van spel? 

 

Strijd om de vod 

Verdeel de leden in 2 ploegen en zet ze elk aan een kant van het terrein. In het midden leg je het voorwerp. Iedere speler 

krijgt per ploegje een nummer. De spelleider roept een van deze nummers, en de leden met die nummer van elk ploegje 

lopen naar het voorwerp. Ze proberen het te pakken en naar hun kamp te brengen, en zo een punt te verdienen. Maar, zodra 

ze het aangeraakt hebben, kunnen ze door de andere getikt worden. Als de tegenstrever hen tikt, gaat het punt naar zijn 

ploeg. 

 

Stropen 

De spelers staan in een kring met in het midden de sjaal. Er wordt een boswachter aangeduid, dan komt de stroper (die niet 

weet wie de boswachter is) in de kring tussen 2 spelers, hij neemt de sjaal en verdwijnt tussen de 2 zelfde spelers. De 

boswachter moet  hem tikken voor hij met de sjaal de kring uit is. De boswachter mag zich pas kenbaar maken wanneer de 

stroper de sjaal vast heeft. 

 

 Tikkertje 

Iemand is de tikker en moet proberen de andere spelers te tikken als dit gebeurd worden zij de tikker. 

 

Tikkertje atoom 

Je moet proberen om de andere spelers te omsluiten met een ploegje van drie, vier of vijf personen. Er starten twee ploegjes 

van drie personen. Zij proberen de andere spelers te omsluiten. Als dat gelukt is, wordt de gevangen speler lid van het 

groepje. Een groepje splitst vanaf zes personen. Groepjes die elkaar tegenkomen, mogen leden uitwisselen zodat er sneller 

gesplitst kan worden. 

 

Tik de slang 

Spelers staan in rij armen op schouders. Tikker moet proberen voorste te tikken, anderen verhinderen dat. Als getikt, wordt 

2° man kop en gaat de getikte hinderlijk in de weg staan. Lijkt op Krokodillebal. 

 

Tikkertje Cactus 

Eén van de leden is in een cactus gevallen en zit vol naalden (wasspelden). De naalden doen zo'n zeer dat hij niet kan 

blijven staan, hij loopt als een zot rond. De andere leden proberen hem te helpen door zoveel mogelijk naalden 

(wasspelden) van zijn lichaam te trekken. Degene die de meeste naalden heeft kunnen wegnemen "mag" op zijn beurt in 

een cactus vallen. 

 

Tikkertje gebrek 

We spelen gewoon tikkertje, met dat verschil dat de persoon die getikt is, de plaats WAAR hij getikt is moet vasthouden, 

tot hij iemand anders getikt heeft. 

 



Tikkertje hoog 

De spelers die op een verhoog staan mogen niet getikt worden. 

 

 Tikkertje met verlos 

Tikspel met (geheime) verlosser. Variant 1: Ieder mag verlossen na haasje over. Variant 2: Getikten met benen wijd, mogen 

weer spelen als iemand tussen benen kruipt. 

 

Vlaggenhoekspel 

Er zijn twee ploegen. Het terrein is een vierkant, met aan de ene kant de 2 ploegen op een hoek, en aan de andere kant voor 

elke ploeg een vlag, maar zo dat elke ploeg recht voor zich de vlag van de andere partij heeft. Een van de ploegen stuurt nu 

een speler het veld op, die probeert de vlag te halen en naar zijn kamp terug te brengen. De volledige andere ploeg probeert 

hem te tikken. Als hij getikt is, blijft hij staan op de plaats waar hij getikt is. Dan is het aan de andere ploeg om iemand uit 

te sturen. Het afwisselen gaat door tot of een van de ploegen zijn vlag in zijn kamp gekregen heeft, of iedereen van een 

ploeg in het veld staat. Je kan je ploegmaats bevrijden door ze aan te tikken. Wie terug in het kamp is, kan weer meedoen. 

 

Volle magen spel 

Dit is een overrenspel. Een tikker staat in een bepaald vak waar de andere spelers door over moeten steken. De andere 

spelers hebben echter een ballon op hun buik. de tikker moet proberen deze ballon kapot te maken. Is de ballon kapot, dat 

moet deze persoon ook gaan tikken.  

 

Vossenjacht 

Een aantal "vossen" gaat zich verstoppen. Om het middel dragen ze een lint, waaraan op de rug een staart is bevestigd. Na 

een startsignaal komen de jagers het bos in en gaan de vossen zoeken. Zodra een vos ontdekt wordt vlucht hij weg. De 

jagers proberen de vos te vangen door zijn staart af te pakken. Als een vos zijn staart kwijt is, gaat hij terug naar het 

centrale verzamelpunt. Het spel is afgelopen als alle vossen gepakt zijn. Een variant: Wanneer iedere speler een staart krijgt 

wordt het spel nog intensiever. Iedereen jaagt nu op iedereen. Het gaat nu vooral om te overleven, dat wil zeggen, je staart 

behouden. Als je staart toch afgepakt wordt, kun je een nieuwe halen op de centrale startplaats. Wie heeft in een bepaalde 

tijd de meeste staarten veroverd????  

 

Vuilnisman 

Er wordt een vuilnisman en een tikker aangeduid; de vuilnisman krijgt een vuilniszak vol met papierproppen (toegebonden) 

en wordt achterna gezeten door de tikker. Voordat de vuilnisman getikt wordt, gooit hij de zak naar een andere speler die 

op zijn beurt vuilnisman wordt en nu achterna gezeten wordt door de tikker. Wordt de vuilnisman getikt, dan is hij de 

nieuwe tikker. Onderschept de tikker een vuilniszak dan is hij die de zak laatst vasthield de pineut of als iemand hem 

opzettelijk laat liggen ook. Om verwarring te voorkomen kan men de naam laten roepen van de aangeworpen persoon. 

 

Wie loert op wie? 

Deel de papiertjes willekeurig uit. Wie z'n eigen naam heeft moet het papiertje teruggeven en krijgt een ander. Iedereen 

stopt zijn, das in z'n broek vanachter. Op een teken van de leiding gaat iedereen op zoek naar degene wiens naam op je 

papiertje staat. Bij deze probeer je de das uit de broek te trekken. Win je, dan moet hij je helpen als jij op zoek gaat naar de 

persoon waarvan hij het papiertje heeft. Verlies je dan moet jij je aanvaller helpen met het zoeken naar degene waarvan jij 

het papiertje hebt. 

 

Zakdoek leggen 

De spelers zitten in een kring, behalve 1. Terwijl de overigen zingen: Zakdoekje leggen, niemand zeggen, 'k heb de hele 

daggewerkt, 2 paar schoenen heb ik afgewerkt, 1 van stof en 1 van leer, hier leg ik mijn zakdoekje neer. Ondertussen loopt 

die ene ,persoon rond de kring met de zakdoek. Hij laat deze zakdoek vallen achter een persoon. Deze persoon moet dan 

die eerste proberen te tikken voor die nog eens volledig rond de kring kan lopen. Lukt dat, dan is de volgende 

zakdoeklegger. Wordt hij getikt, dan moet hij in het midden van de kring gaan zitten, waar hij pas uit mag als de volgende 

in de kring moet komen zitten. Als iemand getikt wordt, wordt er traditioneel gezongen: Vogeltje gij zijt gevangen, in een 

kotteke zult gij hangen, gij blijft hier, gij blijft hier, lieve vogel, gij blijft hier. 

 

            

Over spelen moet je niet praten, je moet ze uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balspelen 
 

Inhoud (60 spelen)   

 

3 tikkers met bal  Bal in de ploeg  Bomenvoetbal  Dolle stier 

10-bal   Bankkorfbal  Chinese voetbal  Doorgeefslagbal 

   Bom doorgeven  Cricket   Doorsteekvoetbal 

   Bomenvoetbal     Drie appels 

         Drijfbal 

         Dweilvoetbal 

  

Flipperspel  Gloeiende ballen  Iemand, niemand  Jagerbal 

Fopbal      Ik verklaar de oorlog aan 

 

 

Koningtrefbal  Latvoetbal  Matbal   Paaltjespakbal 

Koppelvoetbal  Leven en dood  Middendoelvoetbal Paaltjesvoetbal 

Koushockey  Levende voetbal  Muur jagerbal  Potje schup 

Krachtbal  Lummelen  Muur pion werpen 

Kringbal 

Kringtrefbal 

Krokodillenbal 

Kwalleballen 

 

Schildbal  Tienen   Verover de achtergrens  Zitvoetbal 

Siamees voetbal  Toren met 2 cirkels Vier doelen handbal  Zitvolleybal 

Slagbal   Trefbal op pion  Viervakkenspel 

Spiegelbeeld  Trefbal   Viervoetbal 

Stoelvoetbal     Voed de baby 

Stoepen      Voetvolley 

Stokbal      Vos en eend 

 

 

Spelbeschrijvingen 
 

3 tikkers met bal 

Drie tikkers moeten de andere spelers aftikken met bal. Tikkers mogen niet lopen met bal en tijdens tikken bal vasthouden. 

Tikkers mogen wel overgooien. Af = aan de kant. Variant 1: Getikte wisselt met tikker. Variant 2: Getikte helpt mee met 

tikken. 

 

10-bal 

Verdeel de leden in 2 ploegen. 1 Van de ploegen heeft de bal. Als zij er in slaagt om de bal 10 keer onder elkaar door te 

gooien zonder dat die de grond raakt, hebben zij een punt. De andere ploeg probeert dit te voorkomen (door de bal te 

onderscheppen) en zij proberen de bal zelf onder elkaar 10 keer door te gooien. 

 

Bal in de ploeg 

Twee ploegen. 5x binnen ploeg overspelen geeft een punt. Andere ploeg probeert af te vangen, en mag dan proberen 5x 

over te spelen. 

 

Bankkorfbal 

Korfbal, 2 partijen. Doelen zijn spelers die op een bank met emmertje staan. Speler met bal mag niet lopen. 

 

Bom doorgeven 

Bom (bal) doorgeven, als fluit gaat is degene die de bal heeft dood. Die mag dan de fluit ongezien bedienen. Wie blijft 

over? 

Variant: Spelers in 4 vakken verdeeld. Bom doorgeven (-gooien) naar ander vak (na binnen eigen vak 1x overspelen). Als 

fluit gaat krijgt vak waar de bal dan is een punt minder. 

 

Bomenvoetbal 

Ieder heeft een boom. Als deze met voetballen geraakt wordt, punt aftrekken. Variant: Ieder moet eigen stok ingraven die 

dan met de bal omgetrapt moeten worden. 

 

            

 



 

Canadees trefbal 

Trefbal waarbij 3 paaltjes verdedigd moeten worden. Met afweer. Gewonnen als alle paaltjes van de tegenpartij 

omgegooid. 

Variant: Als paaltje tegenpartij omgegooid, dan eigen spelers weer in spel. Variant 2: Bij vangbal mag eigen paatje weer 

op. 

 

Chinese voetbal 

De leden staan in een kring, gezicht naar binnen, benen gespreid, zodat je de voeten van de personen naast je raakt. Met je 

vuisten klop je de bal verder, binnen de kring. Als de bal door iemands benen gaat, niet door toedoen van een buur, dan 

mag die maar met 1 hand verder spelen. De volgende keer dat de bal tussen z'n benen doorgaat moet hij zich omkeren en 

mag hij weer met 2 handen spelen. De keer daarop speelt hij omgedraaid met 1 hand en de 4de keer vliegt hij uit de kring. 

 

Cricket 

Trefbalvariant waarbij een wicket omgegooid moet worden als de slagspeler slaat of rent. 2 honken, aan de een staat de 

werper, aan de ander staat de slagspeler. Punt voor iedere keer heen en weer tussen wickets. 

 

Dolle stier 

1 lid staat in het midden, de rest staat op de rand van de cirkel.  Het lid in het midden is de dolle stier.  Hij moet achter de 

bal aanrennen tot hij hem kan pakken.  Intussen spelen de andere leden de bal steeds door aan elkaar. Als de stier de bal kan 

pakken, wordt degene die hem laatst aanraakte de stier en de stier mag diens plek innemen. 

 

Doorgeefslagbal 

Slagbal waarbij de bal na het inwerpen eerst door alle veldspelers moet worden doorgegeven, voordat het afgebrand mag 

worden. Ondertussen rent de slagspeler tussen 2 posten. Ieder rondje geeft een punt. Zie ook Slagbal. 

 

 Doorsteekvoetbal 

Men gebruikt 2 of 4 doelen. 2 ploegen spelen tegen elkaar. Het terrein loopt tot 5 m achter de normale lijnen. Om een 

geldig 

doelpunt te maken, moet de bal niet enkel tussen de palen gaan, doch moet hij bovendien door een medespeler terug 

opgevangen worden (= een pas geven) 

 

Drie appels 

1 speler tegen 1 speler aan weerszijden. Drie ballen op middellijn. Spelers pakken eerst een bal en leggen die terug. Wie de 

laatste bal pakt heeft gewonnen. 

 

Drijfbal 

Twee ploegen tegenover elkaar. Met vele tennisballen te gooien een grote bal vanuit het midden naar de overkant drijven. 

Als die de andere kant haalt, is dat een punt. Als een speler de grote bal aanraakt, punt tegenpartij. Variëren met wel of niet 

van achter de achterlijn gooien. Variant: Op willekeurig moment met fluit spel stilzetten. Dan tellen hoeveel tennisballen 

op iedere helft liggen. Winnaar is die met de minste ballen. 

 

Dweilvoetbal 

Er worden doelen en ploegen gemaakt zoals gewoon voetbal. In het midden ligt een dweil en elke speler krijgt een borstel. 

Het is de bedoeling de dweil in het doel van de tegenstander te krijgen en daarbij enkel de borstel te gebruiken (dus geen 

handen of voeten). Leg het spel stil wanneer de dweil te droog is geworden. maak hem terug nat en start opnieuw. 

 

Flipperspel 

Spelers in kring, rug naar midden. 1 speler in kring moet bal proberen te ontwijken. Kringspelers 'flipperen' bal voorover 

buigend tussen de benen door. Bij iedere raker middenspeler een punt, als bal buiten de kring, punt eraf. Wie haalt in vaste 

tijd de minste punten? 

 

Fopbal 

Spelers in kring, handen op rug. Speler in midden gooit bal wel of maakt alleen schijnbeweging. Speler tegenover mag 

alleen handen naar voren als de bal gegooid wordt. 

 

Gloeiende ballen 

Verdeel het lokaal in 2 en gooi aan iedere kant evenveel ballen. Op een teken van de leiding beginnen de leden de ballen 

naar de andere kant te gooien (alweer: een per een). Wie heeft na verloop van tijd het minste ballen? Variante: het wordt 

pas echt leuk als er een moedige leider in het midden blijft staan. 

 

Iemand, niemand 

Soort trefbal met 1 speelveld. Ieder die de bal heeft mag een ander afgooien. Af = aan de kant. Varianten: Met of zonder 

afweer, bij vangbal is werper af. Variant 1: Speler die af is mag er pas weer in als zijn afgooier ook af gaat. Variant 2: 



Maximum aantal spelers mag af zijn. Als dat wordt overschreden, mag de eerste weer spelen. Variant 3: Speler die af is 

mag weer spelen als degeen die hem afgegooid heeft af is. Variant 4: Met 2 handen gooien. Variant 5: Met voet de bal 

schieten. 

Variant 6: Als af ter plekke zitten, mag weer verder spelen als deze de bal aanraakt. 

 

Ik verklaar de oorlog aan 

Iemand gooit de bal omhoog met de woorden: "Ik verklaar de oorlog aan Dirk". Dirk moet dan zo snel mogelijk de bal 

pakken. De anderen rennen weg. Zodra Dirk de bal heeft, roept hij "Stop!" en blijft iedereen stilstaan. Dirk mag dan 3 

passen doen en dan proberen iemand aan te smijten. Lukt hem dit, dan moet die persoon de oorlog verklaren aan iemand, 

ander moet hij zelf dat doen. 

 

Jagerbal 

Verdeel de spelers in 2 ploegen en duidt per ploeg een kapitein aan. De ploegen nemen plaats in velden A en B, de 

kapiteins in A' en B': 1 van beide ploegen heeft de bal. Zij proberen de personen van de andere ploeg aan te gooien. De 

andere ploeg mag de bal afweren met de vuisten. Wie aangegooid is moet bij zijn kapitein gaan staan. Als je de bal kan 

pakken, is hij voor jouw team. De kapiteins (en de aangegooide spelers) mogen van de andere kant hun team helpen als de 

bal in hun gebied terechtkomt. Als een ploeg bijna volledig bij zijn kapitein staat en nog slechts uit 1 speler in het veld 

bestaat, dan komt de kapitein helpen. Hij heeft echter 3 levens. Het spel eindigt als een ploeg volledig is uitgeroeid, 

kapitein inbegrepen. 

 

Koningtrefbal 

Trefbal. Meestal zonder afweer. 1 of meerdere paaltjes in ieder veld. Als een speler een paal raakt, is hij af. Variant 1: Als 

paal in ander veld geraakt dan alle spelers van partij van werper die af waren, weer vrij. Variant 2: Met (tennis-)bal op 

piloon. Als bal van piloon af, dan spelers andere ploeg weer vrij. Als ook piloon om dan werper af. Zie ook Trefbal bal op 

pion. 

 

Koppelvoetbal 

Bind de spelers per 2 met de voeten aan elkaar. Speel gewoon voetbal. Variante: je kan, in plaats van 2 spelers van team A 

aan elkaar te binden de koppels verdelen: bind een speler van team A aan een speler van team B. 

 

Koushockey 

Verdeel de groep in twee ploegen. Stop nylonkousen vol met krantenpapier. Twee doelen aan weerszijden van het lokaal. 

De ploegen moeten proberen een ballon of een lichte bal in het doel te krijgen. De bal mag enkel met de koussticks 

aangeraakt  worden. 

 

Krachtbal 

Verdeel de spelers in 2 ploegen en stel hen op tegenover elkaar, ongeveer in het midden van het grasveld. De bedoeling van 

het spel is te proberen de bal over de lijn tegenover je te krijgen. Elk van de ploegen wil dus vooruit met de bal. Een van 

beide ploegen begint en een van de spelers smijt de bal zo ver hij kan. Daar waar hij valt, mag een speler van de tegenpartij 

beginnen. Deze gooit op zijn beurt de bal zo ver hij kan, maar dan in de tegenovergestelde richting uiteraard. Zo komen een 

voor een de spelers aan de beurt. Het team dat het verst kan gooien zal het eerst zijn lijn bereiken en winnen. 

 

Kringbal 

De spelers staan in een kring op 2 meter van elkaar. In het midden staat een speler met een bal, hij werpt deze op een speler 

uit de kring en loopt weg. De getroffen speler legt de bal in het midden van de kring en probeert de weggelopen speler te 

tikken voor deze de bal uit de kring schopt. 

 

Kringtrefbal 

Grote cirkel. 1 speler buiten gooit spelers in cirkel af. Als af, dan buiten cirkel mee afgooien. Tot iedereen af. Variant: Spel 

afgelopen als 1 bepaalde speler afgegooid is. Anderen verdedigen en kunnen (niet) zelf afgegooid worden. 

 

Krokodillenbal 

Spelers staan in kring. De krokodil is een rij spelers die in de kring beweegt, handen op schouders. Als de achterste speler 

van krokodil vanuit de kring met bal geraakt, dan ploegen wisselen. Lijkt op tik de slang. 

 

Kwalleballen 

In het midden van het terrein ligt de kwal, een jutezak die gevuld is met zand en ongeveer twee kilo weegt. Het is de 

bedoeling om die zak onder te dompelen (gooien, leggen, droppen,...) in de met water gevulde kuip van de tegenpartij. Lukt 

dat regelmatig dan kan het gewicht van de kwal oplopen tot zes kilo doordat de zak water opneemt. De spelregels zijn 

dezelfde als bij rugby. 

 

            

 

 



Latvoetbal 

Voetbal met tennisbal en lat (ca 5x30 cm, 25 cm van muur af) als doel. 2 spelers. Als lat omvalt, wordt verliezende speler 

vervangen. Variant 1: Met 2 ploegen van max 3 spelers. Variant 2: Met 4 latten in hoeken en 4 spelers. Variant 3: Met 

koningslat in midden van speelveld. 

 

Leven en dood 

Het terrein is in 2 vakken verdeeld. In elk vak staat een ploeg. Een van de ploegjes begint en gooit de bal omhoog, in het 

vak van de andere ploeg, met de woorden: "Dood aan ...". Als de andere ploeg de bal kan vangen, zonder dat hij de grond 

raakt, gebeurt er niets, anders moet ... opzij gaan staan, want ze is nu dood. De andere ploeg kan Kelly dan terug levend 

maken door de bal te werpen en te zeggen: "Levend ...". Je kan op die manier personen van de andere ploeg werven voor 

jouw ploeg. Het spel is ten einde als er een ploeg "uitgestorven" is. Variante: Laat de roep: "De pot voor ons" toe, waarmee 

je alle doden tot leven kan wekken, en niet slechts een. 

 

Levende voetbal 

Elk ploegje heeft aan zijn kant een lijn. Eén van de ploegjes heeft de hoed (of muts) en iemand zet deze op. Hij is de 

voetbal, en kan een doelpunt maken door over de lijn van de tegenstander te lopen. Hij mag de hoed niet vasthouden. De 

andere ploeg kan in balbezit komen door de hoed van het hoofd van de "bal" te nemen en zelf op te zetten. 

 

Lummelen 

Groep speelt bal naar elkaar over. 1 speler probeert de bal te onderscheppen. Variant: zittend. 

 

Matbal 

Trefbal. Afgooien mag de speler die op de mat staat in het veld van de tegenpartij. Variant: Degene die af is wordt 

matspeler.  (En gaat daarna uit het spel). 

 

Middendoelvoetbal 

Voetbal met 1 doel in midden. Ene kant is doel van ene partij, andere kant van de andere partij. Variant: Met 3 ploegen, 2 

ploegen spelen, als bal over de bank gaat, dan wisselen de ploegen. 

 

Muur jagerbal 

Soort Jagerbal. Met bal via de muur iemand afgooien. 

 

Muur pion werpen 

Twee ploegen. Een kant muur (boom) andere kant pion. 1 partij moet vanaf muur door middel van overgooien (niet lopen) 

naar pion gebracht worden en dan omgegooid. Als onderweg door andere partij afgevangen, dan eerst bal naar muur spelen, 

en dan weer verder. Variant: Met 2 pionnen, ieder bij eigen muur. Als bal afgevangen door andere partij, eerst naar eigen 

muur (boom) spelen voordat pion aangevallen mag worden. 

 

Paaltjespakbal 

Paaltjesvoetbalvariant: Iedere speler heeft een paal te verdedigen. Een speler pakt de paal die hij omtrapt en zet het naast 

zijn eigen paaltje. Ondertussen moeten de andere spelers heen en weer door zaal rennen, dan gaat het spel verder. Spelers 

zonder paal spelen door om een andere paal te veroveren. 

 

Paaltjesvoetbal 

Iedereen krijgt een plastic bekertje of een bierflesje. Deze moeten ze beschermen. Het is de bedoeling om met de bal een 

"paaltje" van een ander om te schopen. Het omschoppen mag alleen met de bal gebeuren en het "paaltje" mag niet vastgezet 

worden door het bijvoorbeeld in een kuil te plaatsen. Is je paaltje omgevallen dan heb je een strafpunt (of wordt voor een 

paar minuten het veld uitgestuurd). Je mag ook niet langer dan een halve minuut bij je paaltje  blijven, tenzij je wordt 

aangevallen natuurlijk. 

 

Potje schup 

Er zijn 2 tikkers, die iedereen komen zoeken. Als je getikt bent, moet je op een centrale plaats komen staan. Iedereen die 

daar staat is bevrijd als iemand de bal (die daar ook ergens ligt) wordt weggeschopt. De tikkers moeten 3 meter van de bal 

blijven 

 

Schildbal 

1 Speler heeft het schild. De ander proberen hem aan te gooien met de bal. De spelers mogen niet lopen met de bal. De 

speler met het schild, mag natuurlijk wel lopen, en mag afweren met het schild. 

 

Siamees voetbal 

Voetbal, spelers in paren met 1 voet aan elkaar gebonden. Variant: met middenbeen schieten. 

 

            

 



 

Slagbal 

Slagbal. 2 groepen. Veldgroep en slaggroep. Een speler van de slaggroep slaat de bal in het veld. De veldploeg gooit de bal 

zo snel mogelijk terug naar slagplaats: ondertussen loopt slagspeler zoveel mogelijk honken af. Variant 1: (Beginners) Met 

1 honk, mag vaker op en neer.  

Variant 2: Spelers kunnen afgebrand, maar ook onderweg met bal afgetikt worden. 

Variant 3: Speler moet homerun maken. Ondertussen bal resp. langs alle honken overgooien. Als speler eerder aankomt dan 

een punt. Varianten: zie Doorgeefslagbal en Cricket. 

 

Spiegelbeeld 

Middellijn en 2 achterlijnen. Bal in midden. 2 spelers tegen elkaar. De een moet bal pakken en ongetikt achter zijn lijn 

komen. Ander moet als spiegelbeeld de een nadoen. Lijkt op Hond en Been. 

 

Stoelvoetbal 

Test de creativiteit van je leden: geef ze een stoel en zeg dat we voetbal gaan spelen. Ze mogen de bal enkel voortbewegen 

met de stoel. Opmerking: de handigste kant is de leuning !!! 

 

Stoepen 

Twee spelers aan elke kant van de straat. De een gooit bal naar stoeprand overkant, raak is punt, mis is ander. 

 

Stokbal 

Speel gewoon voetbal, maar je mag de bal enkel voortbewegen met de stok. Als de bal in de lucht is (= boven de gordel) 

moet je de stok met beide handen, aan beide uiteinden, vasthouden, om verwondingen van medespelers te vermijden. 

 

Tienen 

Meerdere spelers, 1 doel. Bij ieder doelpunt doelman 1 punt minder van de 10. Bal mag ingeschopt als overgespeeld zonder 

te stuiteren. Bij mis schieten of vangbal door doelman, moet die speler op doel. 

 

Toren met 2 cirkels 

Twee concentrische cirkels, Twee partijen. Paal in midden. Buitenpartij probeert met bal paal om te gooien. Binnenpartij 

(tussen de 2 cirkels) verdedigt. Lijkt op Toren Omgooien. 

 

Trefbal 

Speelveld met 2 vakken. In ieder vak een ploeg. Gooi met bal iemand van de andere ploeg af. Met of zonder afweer. 

Variant 1: Als af, achter het andere veld spelen. Als dan iemand afgegooid, weer terug. Begin met schijndode achter. 

Variant 2: zie Iemand niemand. 

 

Trefbal op pion 

Trefbal, met bal op pion achter in speelveld. Als de pion omgegooid wordt is de werper af, als alleen de bal van pion, zijn 

alle spelers van de partij van de werper vrij. Zie ook Koningtrefbal. 

 

Verover de achtergrens 

Verdeel de spelers in twee partijen. Verdeel ook de tennisballen in 2 gelijke hoeveelheden. Deze leggen de spelers in een 

kraal voorbij de achterlijn (een bospad b.v.) De spelers van beide partijen moeten zonder getikt te worden de achterlijn van 

de andere partij te passeren. Lukt dit dan mag de speler 1 tennisbal meenemen en "buitenom" terug lopen naar zijn eigen 

helft en vervolgens in de eigen kraal leggen. Iedere partij mag alleen in het eigen vak tikken. Wordt iemand getikt, dan gaat 

deze speler terug naar het eigen vak en neemt daarna weer deel aan het spel. Welke partij heeft op het einde de meeste 

ballen verzameld?  

 

Vier doelen handbal 

Vier lage doelen in vierkant, Daartussen niet al te groot speelveld. 4 spelers ieder voor 1 doel. Bal met hand rollen naar een 

ander doel. Bij doelpunt doelverdediger wisselen. 

 

Viervakkenspel 

Levend tafeltennis. Speelveld 4 kwadranten. 1 speler in ieder vak. Lichte bal overspelen met de hand met tafeltennisregels. 

Speler begint in vak 1, en draait door -als hij niet uit is- tot vak 4 en mag dan serveren. Als bal in zijn vak op de grond 

komt, mag hij hem met een tik met de hand doorspelen naar een ander vak. Daar moet de bal op de grond komen voordat 

een andere speler hem verder speelt. 

 

Viervoetbal 

In plaats van 2 speelt men hier met 4 ploegen en vier doelen. Langs elke zijde van het terrein staat een doel. Men kan ook 

met meerdere ballen spelen. 

 

            



Vliegen vangen 

Zet de leden in een (halve) cirkel rond je. Jij hebt de bal. Iedereen houdt de handen samen. Gooi de bal naar iemand. Deze 

mag even zijn handen van elkaar doen om de bal te vangen. Als je een schijnmanoeuvre doet, mag niemand zijn handen uit 

elkaar doen, of hij is al zijn vliegen kwijt. Als je de bal vangt heb je dus een vlieg meer. Doe je je handen uit elkaar, zonder 

de bal te vangen (of hij valt) ben je al je vliegen kwijt. Wie vangt de meeste vliegen? 

 

Voed de baby 

Zet de leden in een (halve) cirkel rond je. Jij hebt de bal. Iedereen houdt de handen samen. Gooi de bal naar iemand. Deze 

mag even zijn handen van elkaar doen om de bal te vangen. Als je een schijnmanoeuvre doet, mag niemand zijn handen uit 

elkaar doen, of hij is al zijn vliegen kwijt. Als je de bal vangt heb je dus een vlieg meer. Doe je je handen uit elkaar, zonder 

de bal te vangen (of hij valt) ben je al je vliegen kwijt. Wie vangt de meeste vliegen? 

 

Voetvolley 

Zelfde systeem als volleybal, maar je mag de bal enkel met de voeten of de kop aanraken en hij mag één keer botsen. De 

opslag is een uittrap. Het net moet maar een halve meter boven de grond komen. 

 

Vos en eend 

De spelers zitten in een kring op de grond. De 2 grote ballen worden in een bepaalde richting doorgegeven. Dit zijn de 

vossen. De 3e, kleinere bal, is de eend. Aangezien eenden kunnen vliegen, mag de kleinere bal naar eender welke speler 

doorgegooid worden. De vossen moeten proberen de eend te pakken te krijgen, door bij de speler te geraken die de bal 

heeft. 

 

Zitvoetbal 

Voetbal, zittend. Goed afspreken wat 'zitten' is. Ook gebied rond doelen aangeven waar niemand mag komen. 

 

Zitvolleybal 

Als volleybal, zittend. Bal mag gevangen. Middenzeil verhindert zicht op ander speelveld. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estafetten 
Inhoud 

       Doorgeefestafette   Kaartgooi-estafette Olifantenestafette  Uitputtingsrace 

       Dozenestafette  Kosterestafett  Paardenestafette   Verplaatsestafette 

       Dronkemansestafette  Krukestafette  Raadje plaatje estafette    

       Haakjeskoers  Locomotief  Torenestafette 

 

Spelbeschrijvingen 

Doorgeefestafette 

Estafette waarbij een bal langs een rij spelers verplaatst wordt. Als bal achter gekomen is, rent deze speler naar voren in de 

rij. Kan met diverse handicaps. Variant 1: Spelers in cirkel, en geven 2 (of meer) ballen door. Variant 2: Idem in tegen-

gestelde richting. Variant 3: Idem, steeds 1 overslaan. Variant 4: Idem, meerdere partijen tegen elkaar. 

 

Dozenestafette 

Deel de ploeg in twee. Elk team kruipt in een grote kartonnen doos, zodat ze zich zo comfortabel mogelijk kunnen 

bewegen. Nu wordt er in estafette zo snel mogelijk een afstand afgelegd. Sneuvelt de doos, dan vliegt de ploeg terug en 

moeten de doosvaarders in een nieuwe doos herbeginnen. 

 

Dronkemansestafette 

Estafette waar op het eindpunt snel een aantal keren gedraaid moet worden om een voorwerp. 

 

Haakjeskoers 

2 Spelers staan naast mekaar, nemen elkaar vast om het middel en haken de naast elkaar staande benen in elkaar. Slechts de 

2 buitenste benen mogen de grond raken. Zo moeten zij voortbewegen. Let wel: je mag niet tegelijkertijd met de 2 voeten 

springen. 

 

Kaartgooi-estafette 

Race. Zover een speelkaart gegooid wordt, mag men verder gaan. 

 

Kosterestafette 

Estafette waarbij een brandende kaars overgebracht moet worden. Een speler mag de kaars uitblazen. Dan opnieuw. 

Variant: In bos, waxinelichtje in potje. 2 posten, halverwege staan de uitblazers. 

 

Krukestafette 

Estafette met bal op een krukje, bal niet aanraken. 

 

Locomotief 

Deel je groep op in twee ploegen. Beiden krijgen een parcours of eindpunt aangewezen dat even ver van de startplaats 

gelegen is. De twee ploegen stellen zich op: alle spelers achter elkaar (als een locomotief). Ze mogen enkel voortbewegen 

als de voorste speler een brandende lucifer vasthoudt. Als de lucifer uitgaat, moet de eerste speler naar achter en kan de 

tweede speler (die ondertussen de voorste geworden is) een nieuwe lucifer aansteken. De ploeg die als eerste bij het 

eindpunt aankomt, is gewonnen. 

 

Olifantenestafette 

Estafette: iedere speler 1 touwtje. 1e rent naar stoel, bindt daar touwtje aan vast. Volgenden verlengen touw met hun 

touwtje. Laatste trekt stoel naar overkant lokaal. 

 

Paardenestafette 

Een (groep) speler draagt een ander over het parcours. 

 

Raadje plaatje estafette 

Groepjes rond de 4 man. Ieder groepje heeft tafel, papier en potlood. Leider geeft 1 uit iedere groep eenzelfde woord. Die 

moeten in hun groep het woord uitbeelden door tekenen. Als geraden mag deze het volgende woord halen. Wie is het eerst 

door alle woorden heen? 

 

Torenestafette 

Estafette. Steeds 1 plastic beker mee. Toren bouwen. Hoogste toren heeft gewonnen. Als omvallen helemaal opnieuw. 

Variant 1: Met speelkaarten. Mogen niet gevouwen. Variant 2: Velletjes A4, die gevouwen mogen worden. 

 

Uitputtingsrace 

Estafette waarbij naar een punt op 5 meter gerend moet worden, daar grond aantikken. Dan terug, en dan naar een punt 10 

meter ver. Dan terug en vervolgens 15 meter. Dan de volgende van de ploeg. 

Verplaatsestafette 

Estafette waarbij het te verplaatsen voorwerp meegenomen wordt. Bijv. Groepje lopend op 2 planken over 'moeras'. 



 

 

New-games 

 

Met de parachute   Met onze aardbol    Met de komeet 

       Berg maken    Aardbol maken    5-passenspel 

       Moppen tappen   Balspel     Komeet maken 

       Paddenstoel    Draaibal     Initiatie 

       Plafond    In de lucht houden   Naam roepen 

       Zee     Snel doorgeven    Naar terrein werpen 

 

Spelbeschrijvingen 

 

Met de parachute 

 

Berg maken 

Iedereen kruipt onder de parachute op 1 persoon na. Deze kan: 

- buiten blijven en de berg beklimmen. 

- binnen gaan en de bergen van dichtbij gaan bekijken. 

 

Moppen tappen 

Maak eerst gezellig een tent door de parachute omhoog te zwaaien en er nadien allemaal onder te gaan zitten op de rand. 

Binnen kan je dan naar hartelust moppen tappen. 

 

Paddenstoel 

Zwaai de parachute omhoog en los hem op het hoogste punt. Loop met z'n allen naar het midden. De groep vormt zo de 

stam en de zwevende parachute de hoed van de paddenstoel. 

 

Plafond 

Hou de parachute zo hoog en gespannen mogelijk boven het hoofd. Zo vorm je het plafond. Je kan eventueel proberen de 

parachute los te laten en hem toch in de lucht te houden. 

 

Zee 

Verschillende zaken die verband houden met de zee worden gesimuleerd: 

- verschillende windsnelheden: zachter of harder schudden met de parachute 

- proberen een boodschap door te geven onder het lawaai 

- over het water lopen 

- eronder liggen met het water over jou 

- haaievin 

- onder de zee oversteken in groep (vb. volgens kledij) 

- mekaar zoeken onder de zee en een hand geven 

- bal omhoog werpen op de golven 

 

Met onze aardbol 

 

Aardbol maken 

Zorg voor een grote lichte stoffen zak. Stop die vol met ballonnen zodat je een grote lichte bal krijgt. Hiermee kan je 

verschillende spelen doen. 

 

Balspel 

Je kan met de aardbol een klassiek balspel spelen zoals netbal, volleybal, ... 

 

Draaibal 

Het spel wordt gespeeld in 2 ploegen. Je probeert de bal over de lijn van de tegenstander te brengen. Je mag rollen, gooien, 

... Je mag alleen niet aan de stof van de bal trekken. 

 

In de lucht houden 

De grote groep staat, zit, ligt, ... kriskras door mekaar. Het is de bedoeling de bal zo lang mogelijk in de lucht te houden 

met heel de groep. 

 

Snel doorgeven 

De spelers staan in een kring. Het is de bedoeling de bal zo snel mogelijk de kring rond te geven op verschillende manieren. 

Je kan gooien, maar ook toetsen, boven het hoofd houden, tussen 2 handen zonder dat de armen de bal raken, liggend met 

de voeten, ... 



 

Met de komeet 

 

5-passenspel 

De groep is verdeeld in 2 ploegen. De ploegen moeten onderling 5 passen geven zondar dat een tegenspeler de komeet 

onderschept. Dan mag immers de andere ploeg proberen 5 passen te geven. Iedere keer terug opnieuw beginnen te tellen. 

 

Komeet maken 

Als je een tennisbal in een nylonkous stopt heb je een leuke zelfgemaakte komeet. De nylonkous zorgt voor de staart. Door 

de komeet bij de staart rond te draaien zorg je ervoor dat je hem ver kan werpen. Ja mag de komeet wel maar 1 keer 

ronddraaien. 

 

Initiatie 

Het is de bedoeling kennis te maken met de komeet. De spelers gooien de komeet omhoog en zorgen ervoor dat iemand 

hem kan vangen. Slechts 1 keer draaien met de komeet bij het opwerpen. 

 

Naam roepen 

Er is 1 komeet per 4 spelers. Een speler werpt de komeet omhoog en noemt de naam van de speler die hem moet pakken. 

Als deze speler hem kan vangen is het zijn beurt om op te werpen. 

 

Naar terrein 

Het is de bedoeling om vanaf een startplaats in zo weinig mogelijk worpen de komeet in een afgebakend terreintje te 

krijgen. 

Dit kan als estafette dienen. 


