STAND IN DE MAND

Minimaal 4
spelers

10
minuten

Wat heb je nodig?
Een bal

Hoeveel spelers?
Minimaal 4 spelers.
Hoe meer spelers,
hoe leuker!
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Uitleg van het spel
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Start het spel door 1 speler de bal te geven. De rest van de spelers staat om deze
persoon heen.
De speler die de bal heeft zegt ‘stand in de mand en de bal is voor ….’ en roept een naam van
1 van de spelers. Hij gooit de bal hierbij zo hoog mogelijk in de lucht.
De spelers wiens naam genoemd is, moet de bal zo snel mogelijk proberen te pakken.
De andere spelers moeten zo hard mogelijk wegrennen.
Wanneer de speler de bal gepakt heeft, roept hij heel hard STOP. De andere spelers moeten
dan stoppen met rennen en stil blijven staan met de benen wijd.
De speler met de bal moet nu proberen de bal door iemand z’n poortje heen te rollen.
Hij mag daarvoor eerst 2 grote stappen zetten, zodat hij dichter bij de poortjes kan komen.
Lukt dit? Dan krijgt de speler een opdracht. Dit kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan 		
10 jumping jacks maken, of 5 keer opdrukken.
Wanneer de speler de opdracht heeft voltooid, mag degene die de bal net gerold heeft, nu
een naam zeggen. De andere spelers starten weer om de speler met de bal heen. Je kunt 		
dit spel net zolang spelen als je wilt.

STOP!
Wanneer de
speler de bal
gepakt heeft,
roept hij heel
hard STOP!

Let op!
Als je met je benen wijd moet gaan staan, draai dan in de
richting van degene die de bal heeft. Anders kan hij niet door
het poortje gooien.

Je kunt het spel moeilijker maken op de
volgende manier:

NIVEAU 2

Speel het spel zonder dat er 2 stappen gezet mogen worden. De speler die de bal
vangt, moet dan direct na het STOP roepen de bal door een poortje gooien.

STAND IN DE MAND EN DE BAL IS VOOR...

