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RUSTIG SAMENSPEL 

 

1. Speld de staart 

Benodigdheden: 

- Groot wit papier 

- stift 

- serpentines/ een lint of ander touw 

- blinddoek 

 

Speluitleg: 

Teken een eenhoorn op een groot wit papier. 

Neem wat serpentines bij elkaar en maak een magische eenhoornstaart. 

Laat elke speler, om beurt, geblinddoekt naar de eenhoorn stappen en proberen de staart zo dicht 

mogelijk bij het juiste plekje te pinnen. 
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2. Verstokkertje 

Benodigdheden: 

- 1 grote stok 

- 2 wiebelogen 

 

Speluitleg: 

Maak Meneer Stokkemans, door een grote stok te zoeken en er twee wiebelogen op te kleven. 

Meneer Stokkemans is erg goed in zich verstoppen. Hij heeft een goeie camouflagetechniek en kan 

zich overal tussen wurmen. 

Alle spelers draaien zich om, doen de ogen dicht en tellen tot 20.  

De spelleider helpt meneer Stokkemans een verstopplaats te geven.  

…18… 19…20!! Zoeken maar. 

Wie Meneer Stokkemans vindt, mag hem opnieuw verstoppen. 
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3. Wie ben ik? 

Benodigdheden: 

- Blinddoek 

 

Speluitleg: 

Alle spelers zitten in een kring. 

In het midden staat 1 speler met een blinddoek. 

Muisstil komt iemand uit de kring voor hem of haar staan. 

Blind moet de speler te weten komen wie er voor zich staat. 

Geraden? Dan mag die gaan zitten in de kring en wordt de andere speler geblinddoekt. 
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4. Kleine Boefjes op de vlucht 

Benodigdheden: 

- grote platte stenen 

- alcoholstift 

 

Speluitleg: 

Maak van  een aantal grote platte stenen een boef. Teken bijvoorbeeld met alcoholstift een masker. 

Laat drogen en ga op stap. Verstop de boeven-stenen ergens in Asse.  

Trek er een foto van en post de foto op social media met #kleineboefontsnapt. Wie van de andere 

speelstraten kan jullie kleine boeven het snelst vinden? 

Wist je dat ook de gemeente Asse drie kleine boefjes verstopte?  

Vind je de kleine boefjes van Asse? Laat het ons zeker weten! 
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5. Zelfgemaakte Domino 

Benodigdheden: 

- stokjes 

- verf/stiften 

 

Speluitleg: 

Zoek een heel aantal stokjes. Geef ze aan de uiteinden met verf of stift een kleur. 

Aan het begin van dit dominospel krijgt elke speler 7 stokjes. Doel van het spel is als eerste al je stokjes 

kwijt te zijn. 

Elke speler houdt zijn stokjes wat verborgen. Wanneer het jouw beurt is, probeer je een kleur van jouw 

stokken te matchen aan een ‘vrije stok’ op het speelveld. Heb je een stok met langs de twee uiteinden 

dezelfde kleur? Die wordt op het speelveld dwars gelegd. Hier kan dus een vertakking ontstaan.  

Heb je geen passende kleur en kan je dus geen stok kwijt? Dan neem je een stuk uit de ‘speelpot’. 
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