Opdrachten Ganzenbord
Doel: De bedoeling van het spel is om als eerste vakje 61 uit te komen. Elke speler
mag per beurt met de dobbelsteen gooien en de pion zoveel vakjes verplaatsen als
er ogen gegooid worden. Bij ieder nummer moet je een opdracht uitvoeren.
Prijs: Neem een foto tijdens het spelen van het ganzenbord, post deze op facebook
of instagram met #sportersbelevenmeer #Oudenburg of mail deze door naar
sportdienst@oudenburg.be vóór 6 mei 2020 en win sportmateriaal. We geven aan 5
kinderen een bal of springtouw cadeau.
Locatie: tuin of living
Materiaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelbord (afdrukken of A3- of A4 formaat)
1 dobbelsteen,
Evenveel pionnen als het aantal spelers
Zetel, bank
1 grote Bal
1 ballon of zachte bal
6 wc-rollen
Keukenhanddoek
Emmer
stoepkrijt

Bij het dobbelen doe je volgende oefeningen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10x dribbelen met een stuiterbal met je linkerhand.
Plaats je twee voeten op de handdoek zet je handen op de grond, kijk voor je en
glij doorheen de keuken.
Plaats een wc-rol op je rug en wandel op je handen en voeten.
Klim en klauter over een eigen gebouwd parcours (van banken, zetels, stoelen
…) zonder je rechterarm te gebruiken.
Ga naar plaats 7.
Werp de bal omhoog en sla hem met je vuist zo hoog mogelijk, probeer hem
nadien op te vangen.
Springen als een konijn tot het einde van de living/tuin en terug.
Je moet twee plaatsen achteruit, ga naar plaats 6.
Gooi een wc-rol op de grond +- 2 meter voor je, gooi daarna de 5 andere wcrollen zo dicht mogelijk bij de eerste rol.
Zwaai 5x met je handdoek boven je hoofd.
10x dribbelen met een stuiterbal met je rechterhand.
Glij als een schildpad met je buik op je handdoek doorheen de keuken.
Ga naar plaats 16.
Klim en klauter over je zelf gebouwd parcours zonder je twee armen te
gebruiken.

15 Leg een bal in je nek en draai 5 keer rond jezelf zonder de bal te laten vallen.
16 Doe je schoen los en steek enkel je tenen in de schoen. Trap je schoen in de
lucht en vang deze op met je handen.
17 Ga naar plaats 14.
18 Gooi een wc-rol in de lucht en vang deze op met je handen, hou je handen
achter je rug.
19 Zwaai 5x met je handdoek tussen je benen.
20 10x dribbelen met een stuiterbal met je linker- en rechterhand.
21 Ga naar plaats 23.
22 Plaats 2 wc-rollen op je rug en wandel op handen en voeten tot het einde van de
living/tuin.
23 Vraag aan je sterke mama of papa om 5 seconden op de rug van je ouders te
hangen.
24 Draai 5 keer rond jezelf en wandel daarna 5 stappen voorwaarts.
25 Spring 10x over een lijn met je twee benen samen.
26 Ga naar plaats 24.
27 Doe je schoen los en steek enkel je tenen in de schoen. Trap je schoen in de
lucht en vang deze op met je handen achter je rug.
28 Sluip op je handdoek als een echte soldaat over de grond in de keuken. Doe dit
op je ellebogen.
29 Doe een bottleflip met de emmer.
30 Maak een toren van 6 wc rollen op elkaar. Neem de toren vast en draai één
ronde rond jezelf.
31 Ga naar plaats 33.
32 Steun op je handen en voeten als een plank en hou dit 10 tellen aan.
33 Zet een emmer op je hoofd en wandel zonder deze te laten vallen doorheen de
living/tuin.
34 Trap de bal 10x tegen de muur met je rechterbeen.
35 Ga naar plaats 32.
36 Spring 10x op en af, op de eerste trede van de trap, met twee voeten samen.
37 Doe je schoen los en steek enkel je tenen in de schoen. Trap je schoen in de
lucht en mik deze in de emmer.
38 Gooi de zachte bal/ballon omhoog en probeer 2x na elkaar de bal/ballon hoog te
houden met je hoofd.
39 Ga naar plaats 41.
40 Loop als een aap (met je buik naar beneden) tot het einde van de living/tuin.
41 Zet de 6 wc-rollen naast elkaar en spring er zijwaarts over, zonder te vallen.
42 Maak een toren van 6 wc-rollen op de emmer. Zet 4 stappen achteruit en gooi de
toren omver met je bal.
43 Klim en klauter over je parcours zo snel mogelijk. Daag nadien je mama of papa
uit.
44 Ga naar plaats 42.
45 Leg alle 6 wc-rollen op je keukenhanddoek en neem de handdoek vast en
katapulteer alle wc rollen zo ver mogelijk.
46 Zet de 3 wc-rollen op elkaar, neem een goeie aanloop en spring erover.
47 Trap de bal 2x na elkaar in de lucht.
48 Draai de bal rond je linker- en rechterbeen. Je geeft 5x de bal door in een 8
tussen je benen zonder te laten vallen.
49 Ga naar plaats 52.

50 Kruip zo snel mogelijk 5x onder de tafel in je huis.
51 Ga naar plaats 50.
52 Steun op je handen en voeten en zet 10x je handen op de eerste trede van de
trap.
53 Teken buiten met stoepkrijt een ster, daarna neem je een bal en rol je de bal over
de lijnen.
54 Werp de bal omhoog en sla hem met je vuist zo ver mogelijk.
55 Zet de 6 wc-rollen op een lijn met een halve meter tussen.
Dribbel de bal met je handen doorheen de wc rollen.
56 Teken buiten met stoepkrijt een zon, daarna loop je zo snel mogelijk over alle
lijnen.
57 Ga naar plaats 59
58 Ga naar plaats 56
59 Klim en klauter over je parcours, maar deze keer op je handen en voeten.
60 Loop als een krab (met je buik naar boven) tot het einde van de living/tuin.
61 PROFICIAT JE BENT DE WINNAAR!

