
Zone activiteiten 4
Spelactiviteit • Flip de pion

Beschrijving activiteit (wedstrijdje)
• Verdeel de kinderen in 2 groepen.
• De pionnen zijn verdeeld in het speelveld. De helft van de pionnen liggen 

ondersteboven (Team 1) en de andere helft van de pionnen ligt op de juiste 
manier (Team 2). 

• Het doel van het spel is om zo veel mogelijk pionnen om te draaien van het 
andere team.

• De pionnen mogen niet verdedigd of omgeschopt worden. De pionnen 
moeten met handen omgedraaid worden.

• De winnaar is het team met de meeste op dezelfde kant gedraaide pionnen 
binnen de aangegeven speeltijd.



Zone activiteiten 4

Spelactiviteit • Flip de pion

Variatie
Gebruik gekleurde pionnen door elkaar die je ondersteboven legt (voor team 1) 
en rechtop zet (voor team 2). Nu is het voor de deelnemers van ieder team niet 
meer snel te zien naar welke kleur pion ze moeten rennen om deze andersom 
te draaien. Ze moeten nu echt goed kijken of de pion staat of ondersteboven 
ligt ongeacht de kleur. 
Zet en leg ook rode pionnen op het veld. De rode pionnen mogen ze niet 
draaien!

Makkelijker
• Korte speeltijd.
• Bij startsein staan de deelnemers al op het veld.
• Gebruik gekleurde pionnen. Team 1 blauwe pionnen staan rechtop. Team 2 

witte pionnen liggen andersom. .

Moeilijker
• Leg op iedere pion een bal, of een bal in de pion die onderste boven ligt. 

Deze moet terug gelegd worden na het omdraaien van de pion. 
• Gebruiken van een extra handeling (zoals bal op gooien en 2 keer klappen) 

met de bal voordat de bal terug geplaats wordt op de pion.
• Bij startsein staan de deelnemers door elkaar om het veld heen.

Benodigde materialen
• 50 pionnen in minstens twee kleuren
• 50 tennis (of andere kleine) ballen
• Stopwatch 


