
 

Scoren met sponzen
Zoveel mogelijk water in het doel (emmer) van het andere team te krijgen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je moet scoren
met een natte spons. Lukt je dat?

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

2 lege emmers
1 emmer met water
1 spons/bal die zich vol kan
zuigen met water

Partijlintjes
Pionnen
Stopwatch
Liniaal of meetlint

Wat heb je nodig?

Hoe speel je dit spel?
Zet met pionnen een speelveld met een middellijn uit. Zet op beide helften een emmer neer, dit is het “doel” voor de
tegenpartij. Zet naast de middellijn een volle emmer met water. 
Verdeel de kinderen in twee gelijke teams. De bedoeling van dit spel is, zoveel mogelijk water in het doel (emmer) van
het andere team te krijgen. Dit doe je door een natte spons en/of bal in het doel van het andere team leeg te knijpen.
Speel dit spel op tijd en meet nadien met een liniaal hoeveel water er in de emmers zit.

Regels:

De twee teams spelen door elkaar heen en proberen de emmer aan de overkant te vullen.
Een kind mag niet rennen met de spons of bal. De kinderen moeten deze overspelen.
De bal/spons mag "bijgevuld" worden, wanneer de kinderen dit willen.

(Hiervoor staat naast de middellijn de emmer met water.)
 



 

Jachtseizoen
Net als de jongens van StukTV jacht maken op een boef!
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen blijven van je
achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen en weten jullie samen de ontsnapte boef
op tijd in te sluiten?

Duur : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling,
Sociaal-emotionele ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Media, Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Onderstaande materialen heb je nodig, ongeacht het aantal kinderen. Je hoeft bij meer kinderen dus niet meer
materialen te verzamelen.

Ten minste 2 begeleiders; één bij de boef en één bij de achtervolgers. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen
en hoe bekend zij zijn met de omgeving kan een derde begeleider wenselijk zijn.
2 voldoende opgeladen mobiele telefoons; één bij de boevenbegeleider en één bij de achtervolgers.
Eventueel de Jachtseizoen-app gedownload op beide mobiele telefoons.
Eventueel voor alle jagers een blinddoek
Regel iets te drinken (bijvoorbeeld ranja of water); de kinderen zullen na een spel wel iets lusten!

Wat gaan we doen?
LET OP: Als je de activiteit benoemt, kunnen sommige kinderen al direct 'in de startblokken' staan. Zorg dat je
met hen eerst rustig alle regels (zie voorbereiding - met de kinderen) hebt doorgesproken voor de activiteit
begint...
Samen met een pm'er zal 1 boef een vluchtpoging ondernemen! Deze boef krijgt een paar minuten voorsprong, waarna
de overige kinderen als Team Stuk in actie komen om de boef weer zo snel mogelijk achter slot en grendel te krijgen.
Lukt dit binnen de tijd, dan hebben de jagers gewonnen. Lukt dit niet binnen de tijd, dan is de boef definitief op vrije
voeten en heeft de boef dus gewonnen!

 



 

Voorbereiding - met de kinderen!
Neem de tijd om vooraf goed met de spelers de regels door te nemen. Alleen op die manier is het spel veilig te
spelen!

Kijk vooraf een keer met de kinderen Het Jachtseizoen. Altijd leuk om even in de stemming te komen! Kies wel
een aflevering die je zelf van tevoren hebt gezien, in verband met bijvoorbeeld grof taalgebruik. Je kunt ook een
stukje laten zien en de rest gewoon uitleggen.
Het is handig om de app van het Jachtseizoen te downloaden op beide mobiele telefoons.
Bedenk goed waar je het spel gaat spelen. In het centrum van een grote stad is het leukst en vaak ook relatief
veilig (weinig stoplichten; weinig oversteken). Spreek goed met de kinderen het speelgebied af.
Afhankelijk van de grootte van je speelveld, spreek je met de kinderen af hoe lang de boef uit handen moet
blijven van de achtervolgers (zie het kopje 'speeltijdbepaling')
Neem alle waardevolle spullen (sleutels, mobieltjes, portemonnees) van de kinderen in en leg ze veilig achter
slot op de BSO. Dan kunnen de kinderen onderweg ook niets verliezen...
Bespreek met de kinderen dat zij zich te allen tijde aan de verkeersregels dienen te houden. Ook al word je bijna
gepakt; door rood lopen; een straat oversteken zonder uit te kijken, etc. is altijd absoluut verboden!
Vraag aan de kinderen wie het aandurft om als boef te ontsnappen. Geef aan welke begeleider met de boef
meegaat (in het programma er ook altijd een cameraman die als begeleider meegaat). Bedenk goed dat de
begeleider minstens zo hard als de boef moet kunnen rennen; deze persoon wil de boef niet tot last zijn.
Geef aan dat de achtervolgers weliswaar uit elkaar mogen gaan om de boef in te sluiten, maar alleen als de
pm'er dit aangeeft. Dit kan alleen op een veilige plek als bijvoorbeeld een speeltuin of afgezet park. Er mag wel
maar 1 telefoon gebruikt worden; die van de begeleider bij die groep (Hierdoor dwing je de groep om regelmatig
terug te komen naar de begeleider, want dit is de enige mogelijkheid om de locatie van de vluchtende boef te
weten te komen).
Vertel de kinderen dat er, In tegenstelling tot in de YouTube-serie niet gelift mag worden!
Ook mogen zij nergens naar binnen gaan!
Laat de kinderen, voor je naar het speelveld vertrekt, allemaal naar de wc gaan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOXN4UiqitE


 

Speeltijdbepaling
Waar houd je rekening mee bij het bepalen van de speeltijd?
* Als je speelveld niet al te groot is, speel je op niveau EASY (15 minuten speeltijd, 2 minuten voorsprong voor de boef,
GPS-locatie iedere 2 minuten). Bijkomend voordeel is dat je, na een korte pauze met iets te drinken, eventueel nog een
tweede spel kunt spelen. Ook als de boef wat jonger is dan de jagers, is dit een verstandige keuze.
* Als je speelveld lekker ruim is, of de kinderen na een aantal spelletjes op niveau EASY nog steeds enthousiast zijn,
kan je kiezen voor het niveau NORMAL (1 uur speeltijd, 5 minuten voorsprong voor de boef, GPS-locatie iedere 5
minuten). Houd er wel rekening mee dat je als begeleider dan zelf ook een uur aan het rennen kunt zijn!

Hoe speel je dit spel?
LET OP: Als je niet de app van Het Jachtseizoen gebruikt, betekent dit dat je zelf als boevenbegeleider elke X
minuten je locatie moet delen met de begeleider van de jager.

Nadat je met de kinderen alle regels hebt besproken (zie 'voorbereiding - met de kinderen') en je met de
kinderen naar het speelveld bent gegaan, geef je de boef gelegenheid te vertrekken met de boevenbegeleider.
Het leukst is het als de jagers niet zien in welke richting de boef vlucht. Het kan daarom extra leuk of spannend
zijn de jagers eerst te blinddoeken.
Indien je de mogelijkheid hebt een derde begeleider mee te nemen, kies dan een herkenbaar startpunt waar de
begeleider achterblijft om de groep weer op te vangen na afloop van het spel. Dit is direct ook de plek waar je
naar toe kunt als jij als jager de rest van je groep kwijt bent. De derde begeleider laat altijd aan de helper van de
jagers weten wie er terug is gekomen naar het startpunt, zodat de anderen verder kunnen spelen, of de
begeleider van de jagers zijn positie door kan geven.
Als de voorsprongtijd verstreken is, krijgen de jagers een berichtje met de locatie van de boeven. Door goed
kaartlezen, kunnen zij zich zo snel mogelijk ook richting die locatie begeven.
Afhankelijk van de speeltijd die je gekozen hebt (zie 'speeltijdbepaling'), krijgen de jagers om de zoveel minuten
een nieuwe locatie op de telefoon van hun begeleider. Als zij goed willen samenwerken, zullen ze dus niet te ver
kunnen verspreiden, want dan kunnen zij niet meer met elkaar communiceren over de tactiek.
Het spel eindigt zodra de boef gepakt is (dan winnen de jagers), of als de speeltijd verstreken is (dan wint de
boef).

 



 

Tactiekbespreking
LET OP: Laat de kinderen de eerste keer vooral zelf het spel ontdekken. Een tweede keer kan je eventueel het
spel meer diepgang geven door een overlegmomentje vooraf in te plannen.

Tactiekbespreking met de boef:

Zeker als je het spel een uur lang speelt, kan je als boef niet een uur lang blijven rennen; dat houd je niet vol! Probeer
vooral direct NA het versturen van je locatie snel te verplaatsen en een flink eind weg te zijn. Daarna kan je beter jezelf
goed verstoppen en wachten op het volgende moment dat je locatie verstuurd wordt.

Tactiekbespreking met de jagers:

Zeker als het ver weg is, heeft het niet veel zin om met zijn allen naar de locatie van de boef te rennen; als het goed is, is
de boef al weg tegen de tijd dat de jagers daar aankomen. Probeer te bedenken waar de boef nu naartoe zal willen
rennen en ga daar via verschillende wegen naartoe. Zo heb je veel meer kans dat iemand de boef tegemoet loopt en kan
je hem klem zetten. Spreek wel goed af dat de kinderen die de omgeving niet goed kennen, bij de begeleider blijven
lopen en laat de kinderen die een andere route nemen weten waar jij als begeleider naar toe gaat, zodat ze je daar weer
kunnen ontmoeten. Let op: uit elkaar gaan als team kan alleen op veilige locaties zoals: een speeltuin, een afgezet
park, de BSO-locatie etc. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

Jachtseizoen met Maan
https://www.youtube.com/watch?v=jOXN4UiqitE

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOXN4UiqitE


 

Speelgoed vissen
Een motorische activiteit voor een zonnige zomerdag
We proberen met een lepel speelgoed uit het water te 'vissen'. Goed voor de fijne
motoriek!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Getallen, Kleuren en
vormen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter
(4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Wat heb je nodig?
emmers, watertafel of bak
water
speeltjes die nat mogen worden
lepels en andere materialen waarmee 'gevist' kan worden
handdoek

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de fijne motoriek van het kind. Het kind probeert met een lepel of met de hand het speelgoed
uit de bak te 'vissen'. Benoem samen de verschillende soorten speelgoed dat jullie uit de bak gevist hebben. Dit
stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Het kind voelt het water en allerlei materialen van het speelgoed in de handen
(sensomotorische ontwikkeling). Maak je er samen een spelletje van om punten te tellen? Dan stimuleer je ook dit
ontwikkelingsgebied. Tot hoever kan het kind al tellen?

Voorbereiding
Zet een bak met water klaar en zoek speelgoed uit dat nat mag worden. Stop dit speelgoed in de bak met water. Leg
ook alvast een handdoek klaar, zodat het kind zichzelf of het speelgoed kan afdrogen.

Introduceer de activiteit
Vertel aan de kinderen dat zij straks met een lepel of met de hand mogen vissen in de bak met water. Kennen de
kinderen ook een liedje over een vis? Zing samen het liedje 'Visje, visje in het water'. Ga daarna aan de slag met de
activiteit.

Melodie: Visje, visje in het water
https://www.youtube.com/watch?v=yc1q2lt3Otc

 

https://www.youtube.com/watch?v=yc1q2lt3Otc


 

Hoe ga je vissen?
In een bak met water liggen speeltjes die nat mogen worden. De kinderen vissen deze speeltjes uit het water met
bijvoorbeeld een lepel. Je kan er een spelletje met punten van maken voor de wat oudere kinderen: hoe meer speeltjes
je uit het water vist, hoe meer punten je verdient. Benoem samen de voorwerpen en de kleuren die je ziet of tel
eventueel samen de speeltjes nog een keer na.

Tip: blijf altijd bij de kinderen in de buurt terwijl ze met het water spelen!

Variatie
Gebruik grote en kleine speeltjes. Let op dat de kinderen de kleine speeltjes niet in hun mond stoppen. Je kunt
ook variëren in speeltjes die zinken en speeltjes die drijven.
Gebruik zeepsop om het speelgoed gelijk goed schoon te maken.

 



 

Waterballon vergooien
Meet de afstand van jouw waterballon worp.
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de afstand,
wie komt het verst?

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar,
8-12 jaar

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Een flinke voorraad met water
gevulde waterballonnen
Emmers voor de waterballonnen
Een meetlint (of meet met

passen zetten)
Scorebord 
Stift
Pionnen

Wat heb je nodig?

Voorbereiding
Zet een aantal pionnen op rij met een afstand van een meter.

Vul de waterballonnen. Dit is echt heel veel werk dus doe dit vooral samen met de kinderen en zie dit als onderdeel van
de activiteit.

Hoe speel je het spel?
Doel van het spel: tweetallen proberen een zo groot mogelijke afstand tussen elkaar met waterballonnen te bereiken.
De kinderen gaan in tweetallen met één pionafstand tegenover elkaar staan en gooien de waterballon over. Blijft de
ballon heel, dan mogen zij de afstand met één pion vergroten. Dit gaat door, tot de ballon stukgaat. De afstand die zij
hebben behaald voordat de ballon stukging wordt opgeschreven. Het team dat de grootste afstand heeft behaald wint.
Heb je niet al te veel kinderen dan kun je opnieuw beginnen en dan telt de beste score per team.

Let op: stukjes ballon moeten niet achterblijven in de natuur. Dit is heel schadelijk! Ruim daarom samen heel goed op.
 



 

Super soaker bal
Speel de strandbal of ballon over met waterstralen, in plaats van met je handen of
voeten
Een waterpistool bij een balspel? Tijdens super soaker bal kun je niet zonder. Welk
team wint deze waterige wedstrijd?

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We gaan aan de slag met een waterpistool en een bal of ballon. Er staan drie spelvarianten in dit draaiboek beschreven:
een Super Soaker Parcours, Super Soaker Voetbal en Super Soaker Volleybal. Jullie kunnen één variant kiezen, maar
als het lukt kunnen jullie natuurlijk ook meerdere spellen spelen.

waterpistolen (liefst 1 per kind)
(minimaal) 2 grote emmers water per spel
1 strandbal of 2 strandballen, voor een estafette
zakje ballonnen
touw van minimaal 6 meter
2 palen

8 pionnen (minimaal)
stoepkrijt
optioneel: (dik) touw, takken of poolnoodles
optioneel: timer of stopwatch

Wat heb je nodig?
Let op: dit zijn de materialen voor alle spellen. Per spel staan de materialen nogmaals beschreven

Voorbereidingen
Lees hieronder alvast de uitleg bij de verschillende spellen door. Maak een keuze in het spel dat jullie willen
gaan spelen en verzamel hiervoor de nodige materialen.
Zet alvast het veld of parcours klaar.
Vraag eventueel de ouder(s) en/of verzorger(s) om extra droge kleding of badkleding mee te geven.
Mocht je niet voldoende waterpistolen op de locatie hebben, dan zou je ook de ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen
vragen of hun kind(eren) er één van huis mee mag nemen.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fcomfy-noodle-fluo-flexibeam-poolnoodle-160-cm-assortimentskleuren%2F9200000050873767%2F&name=Comfy%20Noodle%20Fluo%20-%20flexibeam%20-%20poolnoodle%20-%201...


 

Super Soaker Parcours
Doelgroep: 4 jaar en ouder
Benodigdheden voor 1 parcours:

1 waterpistool, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 strandbal, pionnen, stoepkrijt, stopwatch (optioneel), (dik)
touw, takken of poolnoodles (optioneel)

Voorbereiding:

Maak een parcours waar de strandbal doorheen gespoten gaat worden. Je kunt denken aan slalommen of
poortjes van pionnen waar de strandbal tussendoor moet. Maar je kunt ook een soort weggetje maken waar de
strandbal overheen moet rollen. Door een dik touw, takken of poolnoodles langs de rand neer te leggen blijft de
strandbal beter op het parcours liggen. Pas het parcours aan op de mogelijkheden van jullie locatie en het
niveau van de kinderen.
Maak met stoepkrijt een start- en eindstreep van het parcours.
Zet verspreid over het parcours een aantal grote emmers water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor, als
het nodig is, de waterpistolen mee vullen.
Blaas de strandbal alvast op.
Aandachtspunt: de kleuters kunnen dit nog wat lastig vinden. Help hen als dit nodig is een beetje of koppel hen
aan een ouder kind.

Spelen maar!
De eerste speler gaat bij de startstreep staan met een waterpistool. Zodra het startsein is gegeven spuit de speler met
het waterpistool de bal door het parcours. Aan het eind van het parcours mag de bal worden opgetild en mee terug
worden genomen naar de start. Hier staat de volgende speler klaar om de bal door het parcours te spuiten.

Variaties
Als dit goed gaat kun je er ook een wedstrijd van maken. Wie zet de snelste tijd neer? Houd met een stopwatch de tijd
bij. Je kunt er ook een estafette van maken door twee parcoursen uit te zetten en de kinderen te verdelen in twee
teams. Je hebt dan wel meer materialen nodig. Welk team is als eerste allemaal over het parcours geweest?

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fcomfy-noodle-fluo-flexibeam-poolnoodle-160-cm-assortimentskleuren%2F9200000050873767%2F&name=Comfy%20Noodle%20Fluo%20-%20flexibeam%20-%20poolnoodle%20-%201...


 

Super Soaker Voetbal
Doelgroep: 6 jaar en ouder
Benodigdheden:

1 waterpistool per kind, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 strandbal, 8 pionnen

Voorbereiding:

Probeer even uit hoe ver de waterpistolen kunnen schieten. Deze afstand wordt ongeveer de maximale afstand
tussen de twee doeltjes. Maak een doeltje door twee pionnen ongeveer twee meter uit elkaar neer te zetten. Zorg
dat de doeltjes ongeveer tegenover elkaar staan.
Zet op de hoeken van het speelveld een pion neer. Zorg dat de achterste lijn ongeveer één meter achter het doel
langs loopt. Om het extra duidelijk te maken kun je ervoor kiezen om met stoepkrijt een lijn te tekenen tussen
de pionnen. De kinderen moeten straks achter deze lijn blijven staan.
Zet voor beide teams achter de achterlijn (grote) emmers met water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor,
als het nodig is, de waterpistolen mee vullen.
Blaas de strandbal alvast op.
Tip: als er te weinig waterpistolen zijn voor iedereen kun je ook afspreken dat er partijtjes van 1 tegen 1 worden
gespeeld en er na ieder doelpunt gewisseld wordt.

Spelen maar!

Verdeel de kinderen in twee teams. Achter iedere achterlijn gaat één team staan.
Deel nu de waterpistolen uit. Zorg dat het aantal waterpistolen eerlijk is verdeeld over beide teams.
Leg uit dat de kinderen met hulp van de waterstralen moeten proberen om de strandbal bij de tegenstander in
het doel te krijgen.
Je mag je eigen doel verdedigen door met het waterpistool tegen de strandbal te spuiten zodat hij niet bij het
doel kan komen.
Lukt het om de strandbal in het doel van de tegenstander te krijgen? Dan wordt er een punt verdiend.
Spreek met elkaar af hoe lang jullie het spel spelen of hoeveel punten er verdient moeten worden.
Spelers klaar? Mikken maar! Zodra het startsein is gegeven mogen de teams beginnen met spuiten.
Het team met de meeste punten wint het spel.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit


 

Super Soaker Volleybal
Doelgroep: 8 jaar en ouder
Benodigdheden:

1 waterpistool per kind, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 ballon (+ reserve), touw van minimaal 6 meter, 2
palen, 4 pionnen, stoepkrijt (optioneel), timer (optioneel)

Voorbereiding:

Zet 2 palen ongeveer 6 meter uit elkaar. Span een touw tussen de twee palen. De hoogte van de lijn is afhankelijk
van de leeftijd en lengte van de kinderen waar je het spel mee speelt. Hoe jonger of kleiner de kinderen, hoe
lager het touw gespannen moet worden.
Zet aan beide kanten van het gespannen touw een speelveld uit, door op 6 meter van de palen een pion neer te
zetten. Om het extra duidelijk te maken kun je ervoor kiezen om met stoepkrijt een lijn te tekenen tussen de
paal en de pion en tussen de pionnen.
Zet bij beide speelvelden grote emmers water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor, als het nodig is, de
waterpistolen mee vullen.
Blaas de ballon alvast op en eventueel een aantal reserveballonnen.

Spelen maar!

Verdeel de kinderen in twee teams. Aan iedere kant van het gespannen touw gaat een team in het veld staan.

Deel nu de waterpistolen uit. Zorg dat het aantal waterpistolen eerlijk is verdeeld over beide teams. De kinderen
zonder waterpistool mogen met hun handen de ballon omhoog slaan.
Leg uit dat de kinderen met hulp van de waterstralen uit het waterpistool moeten zorgen dat de ballon niet bij
hun in het veld op de grond valt. Met het waterpistool kan tegen de ballon geschoten worden. De kinderen
zonder waterpistool mogen alleen hun handen gebruiken om de ballon omhoog te spelen.
Lukt het om de ballon in het veld van de tegenstander op de grond te krijgen? Dan wordt er een punt verdiend!
Spreek met elkaar af hoe lang jullie het spel spelen of hoeveel punten er verdient moeten worden. Als er te
weinig waterpistolen zijn voor iedereen kun je ook afspreken dat bij iedere punt het waterpistool aan iemand
anders gegeven moet worden.
Nu kan er begonnen worden. Gooi de ballon met een boog in één van de speelvelden.
Het team dat aan het eind van de tijd de meeste punten heeft wint het spel.

Vergeet niet om aan het einde de resten van eventueel geknapte ballonnen op te ruimen!

Kijktip - Super soaker volleybal
https://www.youtube.com/watch?v=3_tDidDJfiU

Bron
De Spelles!

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://www.youtube.com/watch?v=3_tDidDJfiU

