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BEGIN 

1 2 3   

EINDE 

 36 35 

   4 5  39 38 37 34 

10 9 8 7 6 23 24 25  33 

11     22  26  32 

12  16 17 18 21  27 28 31 

13 14 15  19 20   29 30 



Speluitleg 

Benodigdheden: 

- Het ganzenbord 

- Een dobbelsteen 

- Één pion per persoon 

- Dingen waarmee je een toren kan bouwen 

 

Spelregels 

- De jongste speler mag beginnen 

- Iedereen zoekt een pion 

- Je mag telkens met 1 dobbelsteen gooien 

- Je moet de opdrachtjes uitvoeren die op het vakje staan, 

anders vlieg je terug naar start. OPDRACHT NIET DOEN = 

NAAR START ! 

- Je moet enkel de opdracht doen van het vakje waar je 

oorspronkelijk stond. Moet je vooruit of achteruit dan moet je 

de opdracht van het nieuwe vakje NIET doen. 
- De winnaar verdient een snoepje van mama of papa? ;) 

  



Opdrachten 

1 Een wind blaast je vooruit! Je mag naar vakje 4 gaan.  

2 Muziektijd! Zing “Happy Birthday”. Als je niet zingt moet je terug naar start 

3 Wat een geluk! Je mag nog eens gooien!  

4 Een boef verstopt zich in een boom. 

Spring 5x zo hoog je maar kan! 

5 SIRENE! Je hoort de politie… Als echte superheld wil je een kijkje nemen of je 

misschien kan helpen. Ga terug naar start. 

6 Lachen! Vertel een mop, als je dit niet doet, moet je terug naar start. 

7 Je kruipt in de buidel van een kangoeroe! Deze springt verder naar vakje 14. 

8 Je ziet een lekkere taart, maar je eet te veel en je buik doet pijn. Sla 1 beurt 

over. 

9 Een muis! Je moet een hele beurt op je stoel staan omdat je bang bent! 

10 Doe een gekke apendans! Als je dit goed doet, dan mag je naar vakje 13. 

11 Je bent zo moe! Sla 1 beurt over.  

12 Wat een geluk! Je mag nog eens gooien! 

13 Spring een rondje rond de tafel als een konijn! Ga daarna naar vakje 16. 

14 Wandel rond de tafel alsof je een fotomodel bent. Ga daarna naar vakje 15. 

15 Een kat! Miauw zo luid als je maar kan!  

16 Een felle wind blaast je naar vakje 18! 

17 Er staat een grote tractor in de weg! Sla 1 beurt over. 

18 Een bananenschil! Je glijdt uit, ga terug naar vakje 9. 

19 Je kan ergens niet bij! Maak een toren met voorwerpen die net zo hoog is als 

de tafel. Als je dit niet doet moet je terug naar start.  

20 Muziektijd! Zing een liedje van K3. Als je niet zingt moet je terug naar start 

21 Een koe! Doe alsof je een koe melkt en maak daarbij BEEEU geluidjes. 

22 Een boef verstopt zich in een boom, je wil deze pakken. 

 Spring 5x zo hoog je maar kan! 

23 Je bent helemaal nat door de regen, sla 1 beurt over! 

24 Spring een rondje rond de tafel als een konijn! Ga daarna naar vakje 27. 

25 SIRENE! Je hoort de politie… Als echte superheld wil je een kijkje nemen of je 

misschien kan helpen. Ga terug naar vakje 10. 

26 Je kruipt in de buidel van een kangoeroe! Deze springt verder naar vakje  30. 

27 Een muis! Je moet een hele beurt op je stoel staan omdat je bang bent! 

28 Lachen! Vertel een mop, als je dit niet doet, moet je terug naar start. 

29 Wat een geluk! Je mag nog eens gooien! 

30 EEN SPIN! Je bent bang en loopt terug naar vakje 21. 

31 Je bent zo moe! Sla 1 beurt over. 

32 Een kat! Miauw zo luid als je maar kan! 

33 Muziektijd! Zing een liedje. Als je niet zingt moet je terug naar start 

34 Doe een gekke apendans! Als je dit goed doet, dan mag je naar vakje 35. 

35 Een koe! Doe alsof je een koe melkt en maak daarbij BEEEU geluidjes 

36 Er staat een grote tractor in de weg! Sla 1 beurt over. 

37 Een bananenschil! Je glijdt uit, ga terug naar vakje 34. 

38 Je bent helemaal nat door de regen, sla 1 beurt over!  

39 Je bent er bijna, je bent er bijna, maar toch niet helemaal. Kee terug naar 

vakje 36.  

 

  



Ik wil nog iets doen!!! 

Denk je na dit spel ‘Ik wil nog iets doen!’, dan hebben wij goed 

nieuws voor jou! Op de volgende pagina vind je een kleurplaat die 

we speciaal maakten voor jou. Je kan deze mooi inkleuren en die 

dan aan een raam hangen (waar het voor je hele straat zichtbaar 

is). Naast het Chiro-logo is er nog wat plaats om zelf een tekening 

te maken. Trek er daarna een mooie of zotte foto mee en stuur deze 

door via het e-mailadres (chiromozaiekmoorslede@gmail.com).  

 

Wij voelen een wedstrijdje komen… 

Heb je bovenstaande stapjes allemaal uitgevoerd? Goed bezig, 

want dan zit je naam nu in een potje bij de leiding. Jullie hebben 

tijd om de foto’s te sturen tot 5 april 2020. Dan trekken wij een 

winnaar en die krijgt de eerste Chiro na deze crisis en de vakantie 

een kleine prijs. 

 

Nog eens de regeltjes overlopen: 

1. Print de tekening af 

2. Kleur deze zo mooi mogelijk mee 

3. Maak nog een tekening naast het Chiro-logo 

4. Hang de tekening aan het raam waar iedereen hem kan 

zien 

5. Trek een mooie of zotte foto met de tekening 

6. Stuur deze door naar ons e-mailadres 

Pas als je dit alles hebt gedaan, komt je naam in een potje en 

trekken wij op 5 april een naam. Deze persoon krijgt dan op de eerst 

volgende Chiro een kleine prijs. 

P.S. Laat deze tekening maar lekker lang hangen       
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