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Doel: 

Probeer met je team zo veel mogelijk kilometers af te leggen op een 

groot spelbord. Voer samen zoveel mogelijk opdrachten uit waarbij 

fair play en samenwerking heel belangrijk zijn. 

 

Organisatie:  

Kies 4 verschillende plaatsen op het schoolterrein of in de sporthal 

waar de opdrachten kunnen gespeeld worden. Er is 1 centrale plaats 

nodig om het spelbord te plaatsen. Deze 4 spelzones en de centrale 

plaats worden bemand door leerkrachten/vrijwilligers. Zij zorgen 

ervoor dat het materiaal ter plaatse blijft en kunnen de teams helpen 

indien nodig. 

Plaats op voorhand het nodige materiaal bij de verschillende 

spelzones. Per spelzone is er 1 grote zak voorzien met het nodige 

spelmateriaal (zie pagina 6 en 7). 

Verdeel vervolgens de klas(sen) in teams van maximum 6 leerlingen. 

Er wordt 1 wegkapitein per team aangeduid. Hij/zij is er 

verantwoordelijk voor dat alle spelletjes eerlijk verlopen. 

 

Start van het spel:  

 

De wegkapitein van elk team kiest een willekeurige pion (pionnen 

liggen omgekeerd). Hierop staat een nummer. Dit nummer is meteen 

ook het ‘startspel’ voor het team. Het team neemt de bijhorende 

opdrachtenkaart mee, zoekt de juiste spelzone en voert de opdracht 

zo goed mogelijk uit. Op de ommezijde van de opdrachtenkaart staat 

een figuur. Deze figuur komt overeen met de spelzone.  

Indien de opdracht geslaagd is, gaat het voltallige team terug naar 

het spelbord.  
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Voor de 2e opdracht moet een ander teamlid een kilometerkaart 

trekken. Hierbij hoort opnieuw een opdrachtenkaart. Deze volgende 

opdracht wordt ook weer in de juiste spelzone uitgevoerd. Het doel 

van het spel is om met je team zoveel mogelijk kilometer af te leggen 

en de daarbij horende opdrachten goed uit te voeren.  

Bv. Je staat op vak 5. Je neemt een 2-kilometerkaart en mag dus 2 

vakken vooruit. Zo kom je op vak 7 terecht en voer je met jouw team 

opdracht 7 uit. 

Wanneer het team uitkomt op een vak waar reeds een pion staat, 

kunnen ze ondertussen een oversteekkaart verdienen. De 

oversteekkaart heb je nodig om het zebrapad over te steken. (zie 

uitleg oversteekkaarten) Als de opdrachtenkaart terug bij de centrale 

plaats is en het spel weer vrij is, kan het volgende team vertrekken. 

Er kunnen dus nooit 2 teams tegelijkertijd hetzelfde spel uitvoeren. 
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Soorten kaarten: 

Kilometerkaarten:  
1 km, 2 km, 3km, 4km, 5 km.  

(Als begeleider kan je de kleine kilometerkaarten uit de stapel halen 

naarmate het einde van het spel nadert. Zo kunnen de teams sneller 

de eindmeet halen.) 

Met deze kaarten kan je vorderen op het spelbord. Deze kaarten 

komen steeds weer in de stapel.  

 
Pechkaarten: 
Glad wegdek, iets verloren, lunch vergeten, rood licht, lekke band,... 

Deze kaarten zitten verborgen in de stapel kilometerkaarten. Om de 

spelvreugde te houden is het aangeraden niet te veel pechkaarten in 

de stapel te verstoppen. 

Wanneer een pechkaart wordt getrokken, moet het team de 

aangegeven kilometers terugkeren.  

Bv.: Je staat op vak 12 en neemt een pechkaart met 3 km terug op. Je 

moet 3 vakken achteruit en komt dus op vak 9. Je voert opdracht 9 

uit.  

Wanneer je op een vak terecht komt waar je eerder op stond moet je 

1 extra kilometer terugkeren. Elke opdracht mag slechts 1 keer 

uitgevoerd worden. 

 

Oversteekkaart: 

De oversteekkaart heb je nodig aan het zebrapad. Bv.: Wil je van vak 

33 naar vak 36, dan moet je het zebrapad oversteken. Dit kan enkel 

door het afgeven van een oversteekkaart.  

Deze kaarten kunnen verdiend worden door de puzzel 

(voedingsdriehoek) te maken. De eerste oversteekkaart heb je 

verdiend wanneer de buitenrand van de puzzel gemaakt is. De 
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tweede oversteekkaart krijgen ze als de puzzel volledig klaar is. Het 

team overlegt wanneer ze deze oversteekkaarten willen verdienen. 

Dit kan doorheen het spel, tussen de opdrachten door of wanneer 

een spelkaart in gebruik is.  

 

Opdrachtkaarten: 

Er zijn 60 opdrachtenkaarten. De wegkapitein is telkens 

verantwoordelijk voor deze kaart (kaart gaat mee naar de spelstand). 

Na de opdracht wordt deze kaart terug afgegeven aan de 

verantwoordelijke bij de centrale stand.  

De opdrachtenkaart komt overeen met het nummer op het spelbord. 

Bv.: vak 16 -> opdrachtenkaart 16 -> spelstand 16 

 

 

                                                      

           Kilometerkaart                        Pechkaart               Oversteekkaart 

                

                                       

Opdrachtenkaart 
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Inhoud: 

SPELZONE 1 

1 krant 1 fiche met piramides 

1 chronometer 1 fiche met woordzoeker 

1 fiche met letters alfabet 4 stiften 

8 doekjes 2 zakjes ballonnen (24) 

2 kegels 1 fitnessbal (geel) 

2 kan jams 2 kaartenspellen 

5 frisbees 1 enveloppe met puzzelstukken 

SPELZONE 2 

5 plankjes 10 kleine kegels 

1 doos met 4 paar skilatten 1 doos met 10 knikkers 

1 lepels 2 jutezakken 

1 paar loopklossen 1 enveloppe met letters 
1 enveloppe met cijfers 1 plateau (plankje met handvaten) 

4 bekers 3 fiches met mijnenveld 

1 hoepel met touw 1 tennisbal 

1 beach racket  
SPELZONE 3 

1 frisbee 2 kleine ringen 

3 kleine parachutes 1 geel balletje 

1 badmintonracket + 6 shuttles 1 fiche met woorden 

1 zeil 6 springtouwen 

chronometer 6 goten + 1 balletje 

12 Tennisballen 1 dobbelsteen 

1 fiche opdracht Dobbeldoe 1 zwarte emmer 

1 oranje touw 4 blinddoeken 

1 pakje krijt dopjes  

1 gom 4 kegels 

1 geel balletje  

SPELZONE 4 

1 zandloper 1 enveloppe met uitbeeldfiches 

1 kegel 2 touwen 

24 bekers 14 pingpong balletjes 
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Volgend materiaal moet door de school zelf voorzien worden:  

SPELZONE 1 

kladpapier 1 krant 

SPELZONE 2 

12 hoepels 7 ballen 

1 basketdoel + 1 basketbal 1 fles kraantjeswater 

SPELZONE 3 

1 hoepel stoepkrijt 

1 bal  

SPELZONE 4 

1 hoepel 1 Zweedse bank of 
evenwichtsbalk 

1 tafel 2 gymmatjes 
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