
DE SPONS EROVER. SPELEN MET SPONZEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Schmink jezelf met flink wat bodypaint in een overtuigende Sponge Bob. Wees gerust, tijdens de activiteiten 

zal de schmink er wel afspoelen. 

MATERIAAL                                 Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Sponzen, bassins of emmer, markeringslint, ... 

SPEELIMPULSEN           

Fons, wie heeft de spons?:  

Variatie op de Antwerpse klassieker 'Antoinette, wie heeft den bal (draait u om, dan weet ge het al)'. Enkele 

kinderen staan op een rijtje met de schouders tegen elkaar. Ze houden een kletsnatte spons achter hun rug. De 

kinderen mogen de spons aan elkaar doorgeven. Eén kind staat een beetje verder en probeert te raden welk 

kind de spons in z'n handen heeft.    

Bal wordt spons: In bijna alle spelletjes waarbij je moet gooien met een bal kan je de bal vervangen door 

natte sponzen: 10-bal, jagerbal, ...      

Kinderwash: Een titel waarbij eigenlijk weinig uitleg hoeft. Maak met kartonnen dozen of met houten latten 

en plastiek een mysterieuze 'kinderwash' en bevolk die met kinderen, sponzen, zeemvellen en emmers 

zeepsop. Wie zich niet zo hygiënisch voelt verdwijnt in de box en komt er aan de andere kant fris als een vers 

gewassen visje terug uit!                                         

Sponsenrace: Met rood wit lint baken je een avonturentocht af op het leukste stukje van je speelterrein, 

eventueel over een aantal speeltoestellen. Zet de deelnemers naast een emmer water aan de start van het 

parcours en duw ze een spons in de handen. Bij het startsein laat iedereen zoveel mogelijk water in de spons 

lopen, holt het parcours af en probeert op het einde nog zoveel mogelijk water in de spons over te houden. 

Een variant: een kort parcours afleggen met een natte spons tussen je toegeknepen knieën of billen en zoveel 

mogelijk water overhouden.          

Sponswringen: De spelers zitten in een kring. Ieder heeft een bassin met water en een spons. De bassins raken 

elkaar. Bij het startsein doopt iedereen zijn spons in zijn eigenbakje en wringt ze uit bij de buren. Wie slaagt 

erin om als eerste z'n bakje leeg te krijgen? 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zoals altijd zijn ook deze spelletjes leuk voor zo'n half uurtje of als tussendoortje. Een hele of zelfs een halve 

dag aan een stuk allemaal spelletjes na elkaar spelen, vinden we geen goed idee. Er bestaat ook de kans dat 

waterspelen uit de hand lopen en dat de kinderen met de emmers naar elkaar gooien. Zeer leuk, maar nadien 

schiet er van je activiteit niet veel meer over. Laat de waterspelen dan ook pas op het einde ontsporen. Ten 

slotte weten we dat het zeer leuk is om ook de andere begeleiding nat te maken. We willen hier niet preken, 

maar vergeet je zeker niet dat jij er moet voor zorgen dat de kinderen zich amuseren! Ok?! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

