
Spijkerpoepen
Wat heb je nodig?

·   Touw

· Spijkers

· Flesjes

Voorbereiding

Maak voordat je aan het spel begint de spijkers aan de touwtjes vast. 
Let erop dat de touwtjes niet te lang of te kort zijn. In beide gevallen 
maakt dit het spijkerpoepen makkelijker. Zorg ervoor dat de spijker 
lekker tussen de benen bungelt.

Speluitleg

1.

2.

3.

4.

Alle deelnemers krijgen een touwtje om hun middel met een 
spijker eraan.
Bij elke deelnemer zet je een leeg flesje op de grond. Iedereen 
mag nu boven de fles gaan staan, met de spijker nog in zijn of 
haar hand. 
Het spel start wanneer alle deelnemers tegelijk de spijker 
loslaten. Het doel van het spel is om de spijker zo snel mogelijk 
in jouw (bier)flesje te krijgen. Hierbij mogen de handen niet 
gebruikt worden. 
De deelnemer die als eerste de spijker in de fles “poept” is de 
winnaar!



WC Slang
Wat heb je nodig?

·   Touw

· WC rollen (alleen het karton)

· Verf

· Schaar

Voorbereiding

Verzamel zoveel mogelijk kartonnen van wc rollen. Je hebt minstens 
6 rollen nodig, maar hoe meer, hoe langer je slang wordt! 

Speluitleg

1.

2.

3.

4.

5. 

Knip uit beide kanten van de wc rol twee keer een 
half rondje (zie afbeelding hiernaast).
Prik met de schaar 2 gaatjes aan één kant van twee 
wc rollen. Deze dienen als kop en staart van de slang. 
De overige rollen krijgen 4 gaatjes.
Schuif vervolgens 2 rollen over elkaar waarbij de 
gaatjes boven elkaar komen te liggen.  Zo kun 
je het touw erdoorheen steken en met een
dubbele knoop bevestigen. Doe dit met alle rollen. 
Snijd uit het overgebleven karton een tongetje en 
plak deze in de mond van de slang. 
Nu kunnen jullie lekker gaan verven! Maakt jouw kleine een 
gevaarlijke slang? Of juist een hele lieve slang? Veel plezier en 
vergeet de slang geen ogen te geven!
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Bowling
Wat heb je nodig?

· 10 lege melkpakken 
(met minder kan het spel ook worden gespeeld)

· 1 tennisbal

Voorbereiding

Maak wat ruimte in de woonkamer en zet de lege melkpakken in een 
bowling opstelling.

Speluitleg

1.
2.

3.

Ga op 5-7 meter afstand van de melkpakken staan. 
Alle deelnemers krijgen 3 beurten om alle melkpakken om te 
rollen.
De deelnemer die de meeste melkpakken heeft omgerold wint het 
spel.
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Teken jezelf op 
ware grootte
Wat heb je nodig?

·   A4 of A3 papier

· Een grijs potlood

· Knutselspulllen (stiften, stickers, lijm, etc.)

Voorbereiding

Plak op de grond zoveel A4 of A3 vellen aan elkaar dat degene die je 
gaat tekenen erop kan liggen. 

Speluitleg

1.

2.

3.

Laat een gezinslid op de vellen papier liggen met zijn of haar 
armen langs het lichaam.
Pak vervolgens het potlood en trek daarmee een lijn rondom het 
lichaam. 
Vervolgens is het aan alle gezinsleden om deze persoon een 
broek, rok, haar, etc. te geven. Gebruik hiervoor de 
knutselspullen. 



Wat is het?
Wat heb je nodig?

·   Allerlei verschillende voorwerpen 
die je in huis hebt (denk aan een kopje, 
een pollepel, een banaan, een zonnebril, etc.)

·   Een blinddoek

Voorbereiding

Zoek allerlei verschillende voorwerpen en leg deze onder een theedoek, 
zonder dat de andere deelnemers zien welke voorwerpen dit zijn.

Speluitleg

1.
2.
3.

4.

Bepaal wie er wordt geblinddoekt.
Blinddoek degene die gaat raden wat er onder de theedoek ligt.  
Haal de theedoek van de voorwerpen af, zodat de andere 
deelnemers kunnen zien wat er op tafel ligt en mee kunnen 
lachen.
Laat degene die geblinddoekt is nu raden wat hij of zij in zijn 
hand heeft. 


