Oud-Hollandse spelletjes
Koekhappen
Wat heb je nodig?
● Ontbijtkoek in kleine stukjes
● Een lang stuk touw van ongeveer 1-2 meter lang.
● Verschillende korte stukjes touw (net zo veel als het aantal stukjes ontbijtkoek)
● Een satéprikker of iets anders waarmee je een gaatje in de ontbijtkoek kunt maken.
● Een blinddoek (bijvoorbeeld een theedoek)
Wat ga je doen?
● Snijd de ontbijtkoek in kleine stukjes/plakjes als dit nog niet is gedaan.
● Maak in ieder ontbijtkoekje een gaatje en rijg er een touwtje doorheen.
● Span een touw van ongeveer 1-2 meter lang en zorg dat je dit stevig ophangt ter
hoogte van je eigen hoofd.
● Maak de stukjes ontbijtkoek vast aan het lange touw.
● Doe de blinddoek om, doe je handen op je rug en happen maar!
Hoe lang deed jij erover om een stuk ontbijtkoek te pakken te krijgen?
Tip: kun je geen plek vinden om een lang touw te spannen? Je kunt ook een ontbijtkoekje
aan een touwtje doen en dit aan een stok of bezem vastmaken. Laat iemand de stok dan
vasthouden.

Zaklopen
Wat heb je nodig?
● Een zak (bijvoorbeeld een stevige vuilniszak)
● Iets waarmee je een beginpunt en een eindpunt kunt aangeven, zoals een steen of
een tak.
Wat ga je doen?
● Bepaal een begin- en eindpunt en ga bij de start klaar staan in de zak. Tel af en
probeer zo snel mogelijk heen en terug te springen.
Tip: dit spel kun je alleen of samen spelen. Speel je alleen? Kijk dan of het steeds iets
sneller lukt! Speel je samen? Kijk dan wie het snelste heen en terug is gesprongen.

Spijkerpoepen
Wat heb je nodig?
● Een spijker
● Een touwtje
● Een lege fles
Wat ga je doen?
● Maak een spijker vast aan een touwtje en bind dit touwtje vervolgens om je middel.
Zorg dat de spijker aan de achterkant tussen je benen kan bungelen.
● Zet een fles klaar en ga erboven hangen.
● Goed mikken en probeer de spijker in de fles te krijgen!
Hoe lang doe je erover?

Sjoelen
Wat heb je nodig?
● Een sjoelbak
Wat ga je doen?
● Heel makkelijk: Sjoelen maar!

Blikgooien
Wat heb je nodig?
● Blikken, zo veel als je wilt
● Een zacht balletje
Wat ga je doen?
● Stapel de blikken op.
● Pak de bal en gooi zoveel mogelijk blikken om.
Let op: doe dit buiten of op een plek waar je geen andere dingen kapot kunt maken!

Misschien kun je zelf ook nog wel andere oud-Hollandse spelletjes bedenken!
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