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Zet per team een kegel of pion neer als start- en keerpunt. Maak voor ieder team een vak in de buurt van de start en 

lag daar een set memorykaarten in, afbeelding naar beneden. Wil je de estafette voor de groep nog wat uitdagender 

maken, zet dan eventueel een klein parcours uit. 

 

▪ Kegels of pionnen als start- en keerpunt per ploeg, eventueel nog enkele extra als je een uitgebreid parcours 

uitwerkt. 

▪ Memorykaartjes: deze kan je downloaden via www.ksa.be/themas/samen-aan-de-slag > memorykaartjes 

▪ Eventueel ander spelmateriaal voor mogelijke variaties tijdens de estafette 

Vorm twee of meerdere teams (afhankelijk van de grootte van de groep). Na het startsignaal rent de eerste speler via 

het keerpunt naar het vak met kaartjes. Daar draait de speler twee kaartjes om. Zijn deze kaartjes hetzelfde dan mag 

hij/zij deze meenemen naar het team. Zijn de kaartjes verschillend dan moeten ze weer worden omgedraaid en rent 

de speler zonder kaartjes terug naar het team. Als het eerste kind bij het team aankomt, vertrekt nummer twee en 

probeert twee dezelfde kaarten te vinden, enz. Dit gaat door tot het hele vak leeg is. Welke groep is het eerst klaar of 

verzamelde het meeste duo’s?  

 

▪ De kaartjes moeten steeds op dezelfde plek blijven liggen, anders is het voor de kinderen lastig om te 
onthouden waar een kaartje ligt. 

▪ Naast een traditionele estafette bestaan er tal van variaties: inspiratie vind je o.a. in het Spelkookboek. 
▪ Kies voor de jongsten enkel de kaartjes met ofwel de positieve ofwel de negatieve personages; voor de iets 

oudere leden kan je alle kaartjes gebruiken. Variant: laat de deelnemers in plaats van twee dezelfde kaartjes 
zowel een positief als bijhorend negatief personage omdraaien.  

 

Dit spel vormt finaal de methodiek om samen met je leden een gesprek aan te gaan over gevoelens en de groepssfeer. 

Na het spel kan je zelf de personages op de memorykaartjes kort toelichten of kan je aan de leden vragen om even te 

duiden wat ze precies op het kaartje zien. 

Mogelijke vragen: 

▪ Wat zie je op de afbeeldingen? 
▪ Wat is het verschil tussen beide afbeeldingen (positieve en negatieve)? 
▪ Welke situatie heb jij al eens meegemaakt / is herkenbaar voor jou? 
▪ Welke situatie heb je al zien gebeuren in jouw KSA-groep? 
▪ Wat zou jij doen om de situatie te veranderen? 
▪ ... 

http://www.ksa.be/themas/samen-aan-de-slag

