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Speluitleg    Athletic Champs   Groep 4 Donderdag 23-09-2021 
 
Spel 1: Kat & Muis // Poorttikkertje 
Kat & Muis = De spelleider kiest 1 kat (tikker). Alle muizen (lopers) doen 1 lintje achter in hun 
broek als staart. Het doel van de kat(ten) is om alle staarten van de muizen te pakken. Alle 
lintjes (staarten) die de katten hebben gevangen worden aan de spelleider gegeven zodat 
niemand over een lintje kan vallen. Als je lintje (staart) is afgepakt wordt je een kat en moet je 
andere muizen gaan vangen. Langzamerhand komen er dus steeds meer katten bij. Als alle 
muizen zijn gevangen begint het spel weer opnieuw. 
Poorttikkertje = De spelbegeleider kiest 1 of 2 tikkers. Wie getikt is gaat met zijn benen wijd staan. Als een andere 
leerling onder ‘de poort’ door kruipt ben je weer vrij. Let op: alleen bevrijden van achter naar voor om botsingen en 
stoten tegen de knie te voorkomen.  
 
Spel 2: Speerwerpen 
Gooi de (vortex) speer zo ver mogelijk met de bovenhandse strekworp. De spelleider 
zet zijn voet op de plaats waar de speer op de grond komt. Het kind dat de speer heeft 
geworpen kijkt of dit een verbetering is van het persoonlijk record. Als het een 
verbetering is dan verleggen we het blokje naar de beste afstand.  
 
Spel 3: Politie & Boef 
De spelleider maakt tweetallen. Een speler is politie en de ander is boef. De politie staat met 1 
voet of hand tegen het hek. De boef probeert de tennisbal van de pion af te pakken en over de lijn 
te rennen zonder getikt te worden door de politie. De politie probeert de boef te tikken voor de 
lijn.  
Makkelijker maken: spel is makkelijker voor de politie door de pion dichter bij de politie te zetten  
Moeilijker maken: spel is moeilijker voor de politie door de pion verder weg te zetten.  
 
Spel 4: Kunstwerk estafette 
De spelleider maakt twee teams. Om de beurt rent een speler naar het kunstwerk en neemt op de terugweg 1 
stukje mee. Vervolgens rent de volgende speler tot alle stukjes bij het begin zijn. In je eigen hoepel maak je het 
kunstwerk na. Het team dat het kunstwerk als eerste heeft nagemaakt wint het spel. Daarna wordt  het 
kunstwerk aangepast en start het spel opnieuw.  
 
Spel 5: Memorie 
De spelleider maakt twee teams. Om de beurt rent een speler naar het memoriespel. Elke speler mag 2 
kaarten draaien en rent daarna terug naar het begin. Als een speler een setje heeft dan mag je de 
kaarten mee terug nemen. Het team met de meeste setjes wint het spel. De kaarten worden geschud 
en het spel start opnieuw. 
 
Spel 6: Dobbel pion 
De spelleider maakt twee teams. Om de beurt gooit een speler de dobbelsteen. Het aantal ogen van de 
dobbelsteen corresponderen met een pion. Gooi je 1 dan mag je pion 1 omleggen, enzovoort tot en met 6. Ligt 
pion 1 al om en gooi je weer 1, dan zet je de pion weer recht. Het team dat als eerste alle pionnen om heeft wint 
het spel.  
 
Spel 7: Hindernisbaan 
Je speelt dit spel 1 tegen 1. Ren zo snel mogelijk van start tot finish. Alle hindernissen op je pad 
moeten goed uitgevoerd worden.  
Hindernis 1: Pion flip (5x proberen, niet gelukt = door).  
Hindernis 2: Met je lichaam door de hoepel en de hoepel terugleggen over de pion.  
Hindernis 3: Zaklopen om een pion en terug naar het begin 
Hindernis 4: Tennisbal verleggen van pion naar pion 
Finish 
 
 
 
 



Spel 8: Kwartet 
De spelleider maakt 4 gelijke teams. Elk team heeft 2 of 3 spelers, de rest is reserve. Na elke 
ronde wisselen de spelers van team. Elk team start met 4 verschillende materialen in hun 
hoepel. Elk team probeert in zijn eigen hoepel een kwartet te maken van 4 dezelfde materialen. 
Dit doe je door de materialen te pakken in het vak van een tegenstander. Je mag je eigen 
materialen niet beschermen of verstoppen. Je kan materialen dus gewoon pakken bij de andere 
teams. Leg de materialen terug in je eigen hoepel, spelers mogen niet met materialen gooien.  
Moeilijker maken: Tikker in het midden (getikt = materiaal terugleggen in het vak waar je het gepakt hebt.  
 
Spel 9: Commandant 
De spelleider maakt tweetallen. De bal ligt tussen de 2 spelers op een lijn. De spelers doen wat de 
spelleider zegt. Hoofd = 2 handen op het hoofd. Schouders = 2 handen op de schouders etc..  
Roept de spelleider ‘Bal’ = wedstrijd wie het eerst de tennisbal kan pakken. Pak je als eerste de 
tennisbal dan heb je 1 punt.  
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