
LADDERS ZAT. UITDAGINGEN MET LADDERS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele klusjesmannen hebben opnieuw een opdracht gekregen. Samen trekken ze op pad, maar 't zijn zo'n 

speelvogels dat er van werken niet veel in huis komt. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Veel stevige ladders. Kommels. Dobbelsteen. Voor de laddercompetitie: papier, stiften en plakband. Eventueel 

materiaal dat je nodig hebt voor de kleine uitdagingen: vier op een rij, iets om te balanceren, kwisvragen van 

Trivial Junior, geluid raden, geblinddoekt proeven, kaartenhuisje bouwen, bekertjes melk om liedjes te 

gorgelen, een elastiekje vanop je neus tot onder je kin krijgen,... 

SPEELIMPULSEN           

Overal doorheen met een ladder. Verdeel je groep in ploegjes van vier. Geef elke groep een ladder van zo'n 

drie meter. Zoek een stukje avontuurlijk terrein. De groepjes proberen zo rechtdoor mogelijk de weg af te 

leggen. Eventuele obstakels moet je overwinnen met behulp van de ladder. Onderweg kan je ook wat leuke 

uitdagingen uitproberen: 

- Hoeveel treden kan je op zonder dat iemand de ladder vast houdt? 

- Iemand zit of ligt op de ladder terwijl je verder gaat. 

- Twee kinderen pakken de ladder op aan een kant en tillen de ladder een meter hoog. Loop zoveel mogelijk 

treden omhoog. 

- De ladder ligt op de grond. Iemand staat erop en moet blijven staan terwijl de ladder langs beide kanten 

wordt opgetild. 

- Twee kinderen houden elk een ladder recht, op zo'n halve meter van elkaar. Een kind gaat tussen de ladders 

instaan en klimt tot op de tweede sport omhoog. Dan laten de vasthouders twee tellen los. Kan je dit ook 

zonder hulp? 

 

Met de ladders kan je ook laddercompetitie doen. Iedere speler krijgt een kaartje met z'n naam op. Iedereen 

start op de onderste sport. Zoek een hele boel diverse uitdagingen. Steek er ook een grote factor geluk in, 

zodat niet altijd de beste wint. De kinderen kunnen elkaar uitdagen. Win je de uitdaging dan ga je op de sport 

staan boven de andere. 

 

Slangen en ladders in 't echt. Met ladders en kommels kan je een soort avonturenparcours maken in de bomen. 

Speel per twee. De ene gooit met een dobbelsteen, de andere kan zo een aantal sporten omhoog op de ladder. 

Zo komt hij/zij op bepaalde 'niveau's' terecht. Maar op bepaalde punten moet je met langs een kommel terug 

naar een lager niveau. Je moet proberen zo snel mogelijk het hoogste niveau te halen en dan wisselen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Voor de overal doorheen tocht vermijd je best privé-eigendommen. Vraag aan de deelnemers om lange 

broeken en iets met lange mouwen aan te doen. Deze tocht en ook de reuze 'slangen en ladders' zijn voor een 

iets ouder publiek. Leg niet té sterk de nadruk op de competitie. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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