
Sponsbal: 

 

Uitleg sponsbal maken: 

Ieder kind maakt 3 tot 5 sponsballen. 

Nodig voor een sponsbal: 

• 2 sponzen 

• 1 stukje touw 

• Schaar 

Trek eerst het groene, schurende gedeelte van de spons af. Dan de spons 2 keer in de 

lengte doorknippen zodat er 3 stroken ontstaan. Ditzelfde ook bij de 2e spons doen. De 6 

stroken op elkaar leggen; 3 onder en 3 daarbovenop. De stroken in het midden aan elkaar 

binden met het touw. Goed straktrekken. Klaar. Op naar de volgende sponsbal.  

 

Wanneer het warm weer is, kun je de sponsballen vol laten zuigen met water en de 

spelletjes hieronder doen. 

 

Spellen met de sponsballen: 

(Kijk bij de spellen zelf hoelang de groep het doet; bevalt het goed dan speel je langer. Is het 

spel minder geschikt voor de groep, dan speel je het korter) 

 

Stand in de mand en de bal is voor: 

Een speler heeft de bal, de anderen staan er omheen. De speler gooit de bal recht omhoog 

en roept: ‘Water en de bal is voor …'. ledereen loopt hard weg, behalve …, die moet de bal 

pakken. Als hij hem heeft, roept hij: 'water.' Hij krijgt alle sponsballen. Dan mag niemand 

meer van zijn plaats en moet … proberen met de bal de anderen te raken. De andere spelers 

mogen wel bukken om de bal te ontwijken, maar niet van hun plaats komen. Wordt een 

speler geraakt, dan is die af en mag … ook de andere kinderen proberen te raken. Net zo 

lang tot alle kinderen zijn geraakt of hij mist. Dan mag het kind wat mist de sponsbal 

omhoog gooien en begint het spel opnieuw. 

 

Tikspel met de sponsbal: 



In een vak van ongeveer 10m x 10m spelen de kinderen tikkertje met de sponsbal. Deze mag 

gegooid worden om te tikken. Degene die is getikt, wordt de nieuwe tikker. 

 

In de roos: 

Op de straat is een roos getekend met verschillende ringen. De binnenste heeft de meeste 

punten. De roos bestaat uit vier ringen. Het hart heeft 50 punten, de ring erna 25, dan 10, 

en de laatste 5 punten. De kinderen gooien om de beurt met hun sponsen op de roos vanaf 

een lijn. De roos en de lijn worden met stoepkrijt getekend. 

 

Mik in de wasmand: 

3 waterbakken (zonder water) staan op een afstand van elkaar van ongeveer een halve 

meter. De kinderen mikken hun sponsballen in de waterbakken. 

 

Over de lijn: 

Teken 5 lijnen met stoepkrijt een meter van elkaar vandaan. Welk kind gooit het verst over 

de lijn?  

 

Sponsbal loop: 

Welk kind loopt het verst met een sponsbal op een lepel zonder dat deze van de lepel valt. 

 

Estafette (2 groepen tegen elkaar): 

Maak voor beide groepen twee vakken 5 meter van elkaar vandaan. Alle sponsballen liggen 

in het ene vak. Het doel is om als groep als eerste de ballen in het andere vak te krijgen door 

om de beurt 1 sponsbal naar de overkant te brengen. Aftikken en dan mag de volgende. 

 

Gooi in de kring: 

Met de groep gaan de kinderen in een kring staan en gooi alle sponsballen tegelijk in het 

een kring rond. Degene die er 1 laat vallen is af. Wie blijft over? 

 

Overlopertje: 

Steek met de sponsbal een vak over wat met stoepkrijt is getekend. De begeleider is als 

eerste de tikker.  

 



Blikgooien: 

Gooi met 3 sponsballen zoveel mogelijk blikken om. 

 

Lummelen: 

Roep één van de kinderen uit tot lummel. De anderen moeten de sponsbal over gooien naar 
elkaar, zonder dat de lummel hem te pakken krijgt. Gebeurt dat wel, dan is degene die de 
bal als laatste heeft aangeraakt de nieuwe lummel. 

 

 


