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Oranje slingers
Speluitleg:

Speluitleg:
Dit spel kan het best in een afgeschermde ruimte gespeeld worden. Verspreid alle ballen door de hele ruimte.
Niveau 1
Eén speler gaat op de buik op het skateboard liggen en houdt de
plastic bak in de handen. Rolstoelers krijgen een bezem om te vegen. Een teamgenoot houdt de speler op het skateboard bij de voeten vast/duwt de rolstoeler en stuurt deze persoon door de ruimte.
(als een soort stofzuiger) Probeer onderweg zoveel mogelijk ballen
onder je plastic bak te verzamelen/naar je vak te vegen.
Niveau 2
Meerdere teams tegelijk. Als er meerdere teams zijn en/of veel
ballen kun je de ballen verzamelen door ze naar je eigen verzamelvak te schuiven/vegen. Hierbij moeten de ballen helemaal naar het
eigen vak gebracht worden. Daar mag een teamgenoot de ballen
oppakken en in een mand stoppen.
Let op: de spelers moeten met twee handen de bak vasthouden en
mogen hun handen niet op de grond zetten. De kans bestaat dan
dat er iemand anders over hun vingers heen rijdt.
Materialen:
•
•
•
•

Notities:

meerdere skateboards
plastic bakken / manden
met vlakke bovenrand
veel tennisballen / pingpongballen
pen
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Het hele team staat in een lange rij achter elkaar. Elke speler heeft
een ballon voor zijn of haar buik. Ga zo dicht op elkaar staan dat de
ballonnen tussen de spelers geklemd blijven zitten zonder dat de
spelers de ballon hoeven vast te houden met de handen. Rolstoelers zijn de voorste in de rij.
Het team is dan een lange slinger van afwisselend een speler en
een ballon.
Ga zo snel mogelijk het parcours over zonder de ballonnen vast te
pakken. Valt er een ballon dat moet het team opnieuw beginnen.
Niveau 1
De spelers mogen elkaar vasthouden, zolang ze maar niet met de
handen de ballonnen vasthouden.
Niveau 2
Om het moeilijker te maken kan afgesproken worden dat de slinger
om een pion of andere obstakels moet slalommen onderweg.
Een andere manier om het moeilijker te maken is af te spreken
dat alle spelers hun handen op hun hoofd of in de lucht moeten
houden.

Materialen:
•
•
•
•

Notities:

oranje ballonnen
pionnen om een parcours
uit te zetten
eventueel een bank
pen
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Open de poort

Om door een ringetje te halen

Speluitleg:

Speluitleg:

Niveau 1
Estafette waarbij de spelers om en om op de rug op de grond
liggen. De eerste speler met het hoofd naar links, voeten rechts, de
volgende met het hoofd naar rechts en de voeten naar links. De benen van de spelers liggen naast elkaar. (Overlap -> Op het moment
dat de spelers de benen optillen krijg je een soort opengaande
poort.)
Start 5-10 meter van het keerpunt. De speler die het dichtst bij
het keerpunt ligt rent/rijdt naar het keerpunt, rent daarna door de
“poort” waarbij de teamgenoten de benen optillen en sluit achteraan in de rij op de grond. Zodra deze speler ligt mag de volgende
speler starten met rennen/rijden. (Roep “go” of “ja” zodra je ligt/in
positie staat.) Als alle spelers 1 of 2 keer aan de beurt geweest zijn
is het team klaar. Welk team is het snelst?
Rolstoelers staan in de rij en moeten aan de voorkant gepasseerd
worden. Zij steken hun handen in de lucht als de loper/rijder voorbij komt.

Niveau 1
Beide teams maken een eigen kring, alle handen vast. Bij de start
van het spel hangt om de arm van één van de spelers een hoepel.
Deze hoepel moet de hele kring langs. Alle spelers moeten er dus
doorheen kruipen zonder dat ze elkaars handen loslaten. Start en
eindpunt is bij de leerling in de rolstoel.
Bij welk team is de hoepel het eerst de hele kring rond?
Niveau 2
Zie niveau 1. Lukt het ook als de spelers niet elkaars hand vasthouden, maar met één hand een voet vasthouden van de buurman of
buurvrouw? Lukt het ook als alle spelers de handen op het hoofd
van de personen naast hen leggen?

Niveau 2
Zie niveau 1, met het volgende verschil: De loper neemt een bal
mee en vlak voor je gaat liggen als je hebt gelopen rol je de bal
eerst door de poort naar de volgende loper. Zodra deze loper de
bal heeft mag hij of zij starten. (rolstoelers de bal aangeven)
Materialen:
•
•
•

Notities:

Materialen:
• 2 hoepels
• pen

Notities:

pionnen / lijn / muur als
keerpunt
eventueel 2 ballen
pen
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Maak het of kraak het

Vier Willems op rij

Speluitleg:
Zorg er voor dat bij de start van het spel evenveel pionnen rechtop
als neergelegd verspreid zijn binnen het speelveld.
Maak twee teams. Team A probeert binnen de speeltijd zoveel
mogelijk pionnen neer te leggen; te kraken. Team B probeert zoveel
mogelijk pionnen rechtop te zetten; te maken.
Welk team heeft aan het einde van het spel de meeste pionnen
rechtop of juist neergelegd?
Niveau 1
Pionnen dicht(er) bij elkaar (minder lopen) of kortere speeltijd.
Advies: speel 1 tot 3 minuten aaneen. Las daarna even pauze in om
op adem te komen.
Niveau 2
Grotere ruimte, materialen verder uit elkaar.
Rolstoelers zijn de krakers, zij mogen de pionnen omrijden/vegen.

Speluitleg:
Welk team heeft het eerst vier Willems in de eigen kleur op rij?
(Horizontaal, verticaal of diagonaal)
Downloadbaar spel:
De spelers van elk team mogen om de beurt naar de tafel met het
spelbord rennen/rijden om een Willem neer te leggen. De Willems
mogen (net als bij vier op een rij) alleen neergelegd op een onderste
vakje of boven een vakje waar al een Willem in gelegd is.
Als het speelveld vol is en er nog steeds geen vier op een rij is mogen de spelers die aan de beurt zijn een Willem van de tegenpartij
vervangen door een eigen kleur Willem.
Wandrekvariant:
De spelers van beide teams mogen in estafettevorm om de beurt
een lintje aan een sport van het wandrek knopen. Als alle sporten
vol zijn en er nog steeds geen vier op een rij is mogen de spelers
die aan de beurt zijn een lintje van de tegenpartij vervangen door
een eigen kleur lintje.

Materialen:
Materialen:
•
•

Notities:

ongeveer 20 pionnen /
blokken / kegels
pen
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•
•

Notities:

pen
downloadbaar spel ‘Vier
Willems op rij’ van
www.koningsspelenpakket.nl

of
•
•
•

wandrek
2 matjes
2 kleuren lintjes
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