
 

GANZENSPORT 

BENODIGDHEDEN 

1. Spelbord 

2. Dobbelsteen 

3. Pionnen (voorbeeld: autootje, poppetje, parels…) 

4. De oefenblaadjes 

5. 10 blokjes/autootjes/poppetjes/knuffels… 

6. Een bal die botst 

 

HANDLEIDING 

Iedere speler kiest en pion en zet die aan de start. Alle spelers gooien de 

dobbelsteen. Degene die het hoogst gooit, mag als eerste starten. 

 

Er zijn verschillende kleuren op het spelbord: 

▪ Geel met symbolen: als de speler op een geel vakje komt, moet hij/zij 

een opdracht uitvoeren. Kijk goed naar het symbool waar je op staat. 

De symbolen kan je op het oefeningenblad terugvinden. 

▪ Groen: Als je op een groen vakje komt, heb je pech. Je moet 2 vakjes 

terug. 

▪ Rood: Er zijn 2 rode vakjes. De droevige smiley en de gevangenis.  

Als je op de droevige smiley komt, moet je terug naar het gele vakje 

met de krab. Als je op de gevangenis terechtkomt, ben je gevangen 

en kan je enkel bevrijd worden als een andere speler ook op dit vakje 

terecht komt.  

▪ Wit: Kom je op een wit vakje, dan mag je rusten. 

 

De speler die als eerste op einde komt, heeft het spel gewonnen. 

 

Veel speel- en beweegplezier !  

 

 



 

DE KAARS 

▪ Ga op je rug liggen met je benen in de lucht. 

Eventueel kan je een bal/kussen tussen je voeten 

steken.  

▪ Hef je zitvlak en breng ze traag terug.  

▪ Doe dit 10 keer. 

 

DE KRAB 

▪ Ga op je rug liggen. 

▪ Duw je op met je armen en benen.  

▪ Wandel een toertje rond de tafel zoals een 

krab. 

 

HET PAKJE 

▪ Ga zitten met je knieën gebogen en maak een 

klein pakje met je lichaam. 

▪ Één van de medespelers probeert nu het pakje 

open te maken. 

 

DE BRUG 

▪ Ga op je rug liggen met je benen gebogen.  

▪ Hef je zitvlak en verplaats 10 verschillende 

voorwerpen (blokjes, autootjes…) onder de 

brug. Is dit te gemakkelijk?  Strek dan 1 

been. 

 

DE SUPERMAN 

▪ Ga op je handen en knieën staan. 

▪ Strek je linkerarm naar voor en je rechterbeen 

naar achter en tel tot 3.  

▪ Wissel daarna van arm en been.  

▪ Doe dit 10 keer. 

 

DE KRUIWAGEN 

▪ Een van de spelers staat op zijn handen, een 

andere speler neemt de benen vast. 

▪ Wandel een toertje rond de tafel als een 

kruiwagentje. 

 

 

DE GIRAF 

▪ Ga op je hurken zitten.  

▪ Spring nu in de lucht en maak je zo lang als 

een giraf 

▪ Doe dit 10 keer. 



 

DE STER 

▪ We maken een ster door met onze benen en armen open 

te springen.  

▪ Maak terug een sprong en breng je armen en benen 

tegen je lichaam. 

▪ Doe dit 10 keer (open – toe - open - toe…) 

 

 

POMPEN  

▪ Ga voor een muur staan en neem wat afstand 

▪ Blijf nu op deze plek staan en zet je handen tegen de 

muur.  

▪ Pomp nu 10 keer 

 

DRIBBELEN 

▪ Ga rechtstaan en dribbel met een bal rond de 

tafel. 

▪ Je kan dit zowel met 1 hand als met 2 handen 

proberen. 

 

 

DE FLAMINGO 

▪ Ga op 1 been staan, zoals een flamingo 

▪ Tik nu met je hand de onderkant van je voet 

(Bv. linkerhand tikt rechtervoet)  

▪ Doe hetzelfde aan de andere kant.  

▪ Doe dit 10 keer.  

 

 

DE VOETSPOREN 

Oooh, wat jammer! Ga 2 plaatsen terug. 

 

 

DE DROEVIGE SMILEY 

Ai ai ai, wat een pech! Ga terug naar de krab 

 

DE GEVANGENIS 

Je bent gevangen! Je kan pas vrijkomen als een andere speler op hetzelfde vakje (de 

gevangenis) komt. De andere speler is vanaf nu gevangen. 

 

 

 

 


