
UITDAGINGEN MET BIERKAARTJES. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele vaste caféklanten vervelen zich een beetje. D'r is echter niets anders om je mee te amuseren dan een 

stapel bierkaartjes... Wat kan je daar mee doen? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Bierkaartjes en stiften. 

SPEELIMPULSEN           

Grote mond: Wie krijgt het meeste bierkaartjes in z'n mond? 

Kaartenhuisjes bouwen met bierkaartjes. Je kan bierkaartjes ook combineren met oude filmpotjes en zo 

torens en constructies maken. 

Bikkelen met bierkaartjes: Leg een bierkaartje voor de helft over de rand van de tafel. Hou je hand gestrekt 

en flip het bierkaartje omhoog door er langs de onderkant een tikje te geven met de toppen van je vingers. 

Probeer het bierkaartje op te vangen. Als dat lukt doe hetzelfde met twee bierkaartjes, enzovoort... 

Lucky seven: Op het internet vonden we het volgende spelletje. Nemen zeven bierkaartjes en schrijf op de 

achterkant de cijfers 1 tot 7. Schud de bierkaartjes en leg ze op een rij, met het getal naar beneden. Draai 

eender welk kaartje om en laat ze op dezelfde plaats liggen, met het getal naar boven. Het getal op het 

bierkaartje dat je hebt omgedraaid, duidt de positie aan van het bierkaartje dat je vervolgens moet 

omdraaien. Lees van links naar rechts. Bijvoorbeeld: als het omgedraaide bierkaartje 2 toont, moet dezelfde 

speler het bierkaartje dat op de tweede positie ligt omdraaien (altijd van links beginnen tellen). Als het 

bierkaartje op positie 2 het getal 5 toont, moet dezelfde speler het kaartje op de vijfde plaats omdraaien, enz. 

Als het bierkaartje echter een positie toont van een kaartje dat al omgedraaid is, dan is de beurt van de speler 

voorbij. Schud de kaartjes en geef ze aan de volgende speler, of speel zelf nog een rondje. Probeer zoveel 

mogelijk kaartjes om te draaien, wie weet zelfs alle zeven! 

Een pingpongballetje zo lang mogelijk balanceren op een bierkaartje en zo een parkoers afleggen. 

Bierkaartjesvoetbal: Een combinatie van voetbal en domino. Elke speler heeft 11 bierkaartjes. Elke speler 

heeft een aantal ballen in verschillende kleuren. Om beurt leggen de spelers een voetballer 'aan' die een bal 

met hetzelfde kleur heeft. Zo proberen ze de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

. 
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