
DOE DE VORTEX MET DE BRIGADE TEGEN DE MOORDENDE KONIJNEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De brigade tegen de moordende konijnen is opgetrommeld. Deze konijnen zijn gevaarlijk en moeten vernietigd 

worden. Ze zijn echter schuw en moeten van ver benaderd worden. Gelukkig heeft de brigade een geheim 

wapen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Een tiental vortex'en. Papiertape en verf, karton, accessoires om te raken zoals pluchen beren, bekertjes,... 

Een vortex is een werpspel en ziet er uit als een rugbybal met een staart en vinnen. Het wordt ook wel eens de 

Nerf Vortex of Flying bomb genoemd. Het werpt zeer lekker en je geraakt snel ver.  

SPEELIMPULSEN           

Om de moordende konijnen te vernietigen moeten we ze kunnen raken van op een afstand zonder dat ze ons 

zien. De brigade komt op het speelplein een aantal oefeningen doen om goed te leren werpen. 

- Per twee gaan staan en overgooien naar elkaar. 

- Per twee gaan staan en overgooien naar elkaar en zo goed mogelijk gooien zodat de andere niet of zo weinig 

mogelijk moet bewegen om de vortex te pakken. 

- Per twee gaan staan en overgooien naar elkaar en uit mekaar gaan als de een verder gooit, probeer jij even 

ver terug te gooien totdat er iemand niet meer bij de andere geraakt. 

- Per drie gaan staan, twee tegenover elkaar en iemand in het midden. De buitenste mensen moeten naar 

elkaar gooien met als doel de middelste te doen bewegen zonder te raken. Zij gooien dus zo dicht mogelijk 

over hem. Raken ze de middelste, komen zij naar het midden. 

- Zo ver mogelijk gooien 

- Zo hoog mogelijk gooien 

- Zo raak mogelijk gooien: zorg voor een aantal doelen om omver te kegelen 

- Maak een aantal doelen met puntenrooster. Plak de punten van elke vortex af met papiertape, dop de punt in 

verf en gooi op het doel. Wie raak gooit laat een afdruk achter! 

- Zo hard mogelijk gooien à op elkaar. Geen paniek, het is volstrekt onschuldig als je iedereen een schild laat 

maken in karton. Het geeft iets heel spannends om zo iets op je af zien te komen maar het is eenvoudig om af 

te weren. Het geeft ook een kick om zo hard als je kan op iemand te keilen. 

- Tikkertje vortex: iemand krijgt alle vortexen en probeert een onschuldig konijn te raken. 

 

En dan... is het tijd om te gaan jagen. 

Verstop een aantal konijnen op jullie terrein, in welke vorm dan ook. Best geen levende misschien. Ga op 

jacht. Sluip rond en camoufleer je om geen konijnen weg te jagen. Als iemand een konijn spot, ga in formatie 

staan en gooi allemaal tegelijk. Hopelijk is het raak! 

 

Heb je een konijnenpak op het speelplein, verkleed dan een begeleider! Dat maakt het nog cooler! 

BEGELEIDERSTIPS  

Amuseer je. Hou de kinderen niet te hard in het gareel. Laat ze maar wat experimenteren en amuseren. Ze 

zullen allicht zelf een aantal spelideetjes krijgen. Er zijn tientallen spelen die met een korte vertaaloefening 

met de vortex gespeeld kunnen worden: tienbal, dikke bertha, basketbal, estafettes, en onnoemlijk veel 

meer… 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

