
Spelenkermis 

 

De kinderen kunnen of in een bepaalde volgorde of naar keuze de verschillende stands (kraampjes) 

aflopen. Scoren is niet belangrijk, wel het plezier, dat beleefd kan worden aan de activiteiten. 

De kinderen hebben een kaart bij zich, waar de onderdelen op vermeld staan. Als een kind een 

onderdeel gehad heeft, dan wordt dat afgestreept. Op zich is het geen bezwaar als kinderen 

sommige onderdelen dubbel doen. Dat geldt wel bij die onderdelen, waar men wat kan krijgen, zoals 

de grabbelton en de limonade-stand. 

Ter afsluiting van het spel kunnen de hoogste (of uitzonderlijkste) scores per onderdeel bekend 

worden gemaakt. Hier kan eventueel een kleinigheidje voor worden uitgeloofd. 

Variatie: kinderen maken in kleine groepjes (max. 4) hun eigen attractie. Ze kunnen kiezen uit het 

aanbod, dat de leiding voorschotelt of zelf iets verzinnen. Belangrijk is dan wel een goede introductie 

van de leiding. In de ochtenduren kunnen de groepjes aan hun attractie werken en hun eigen 

attractie uittesten. ’s Middags kan de helft van de groep langs de attracties van de andere groepen. 

De kinderen krijgen speelgeld mee om voor de attracties te betalen. Bij hun eigen attractie kan geld 

worden verdiend. Ook dat geld kan weer uitgegeven worden aan bezoeken van andermans 

attracties. 

 

De volgende onderdelen zijn mogelijk (zelf eventueel aan te vullen): 

 

• Grabbelen  - Een ton, gevuld met zaagsel en verpakte prijsjes. 

• Haring kakken - Aan een touwtje om het middel hangt een grote spijker of een tentharing. 

Het is de bedoeling om deze in een melkfles te laten zakken. 

• Spijkers slaan - Grote spijkers met een kleine hamer in een brede balk slaan. Dit of in zo 

weinig mogelijk slagen, of zo dicht mogelijk bij een tevoren bepaald punt. 

• Bussie gooien - 10 blikjes gestapeld, drie keer gooien met een tennisbal of een zachte 

(foam)bal. 

• dr. Bibber - oftewel het spiraalspel. Volg met het oog de draad zonder deze aan te raken. 

Gebeurt dat toch, dan gaat de bel. Zorg dat je hem zo weinig mogelijk laat rinkelen. 

• Autotrek - Een autootje zo snel mogelijk naar je toe trekken door een stuk touw dat aan het 

autootje vastzit om een stokje te winden. 

• Kaarsje spuiten - Met een waterpistool een brandende kaars uitspuiten. 

• Watje blazen - Met een rietje een stukje watten blazen over een tafel, of over de grond in 

een bepaald doel. 

• Reuktest - In een aantal donker gekleurde (bijv. bier)flesjes zitten (vloei)stoffen. Probeer door 

te ruiken er achter te komen, wat in de flesjes zit. 



• POP- of TV-sterren raden - Op een vel zijn foto's geplakt van diverse POP-, TV- of 

sportsterren. Probeer te raden wie wie is. 

• Bonen raden - Een pot is gevuld met bonen (of snoepjes, of ...). Hoeveel zitten er in de pot? 

• Hoepelslalom - Een hoepel voort rollen om pilonnen heen. De hoepel mag niet vallen. 

• Tastkim - In een kussensloop zitten een aantal (minimaal 10) voorwerpen. Probeer door 

voelen er achter te komen, welke dat zijn en noem ze, of schrijf ze op. 

• Midget-golf - In hoeveel slagen wordt een baantje met een bepaalde hindernis 'genomen'? 

• Munt werpen - Van enkele meters afstand een munt werpen op een blad met 

puntenverdeling. 

• Dropveter eten - Met de handen op de rug een dropveter zo snel mogelijk opeten. 

• Hengelkraam - Er wordt gehengeld naar genummerde ringetjes. Elk nummer correspondeert 

met een bepaald prijsje. 

• Enveloppe trekken. 

• Een bal werpen in een omhooglopende plank met gaten daarin. 

• Ring werpen. 

• Drinkkraam 

• Poffertjes eten 

• Waarzegger - tent met dekens afgedekt, kaarten, kaarsen en een glazen verlichte bol. 

• Slingerkegelbal - Proberen kegels om te werpen met een bal bevestigd aan een hangend 

touw. 

• Spookhuis - Verduister een ruimte van het gebouw. Zet een cassetterecorder neer met 

daarin een bandje met enge geluiden. Laat de kinderen door de ruimte lopen, waar natte draadjes 

hangen, glibberige voorwerpen staan e.d. (evt. op blote voeten over natte dweilen, glibberige stoffen 

e.d.) 


