
 

Blinddoekspelen 6-12 jarigen 

Hier vind je allerlei verschillende spelen die je met een blinddoek kan spelen. Wat je nodig hebt 

wordt bij elk spel toegelicht. Voor deze spelen moet je wel steeds met 2 of meer zijn. Daarnaast zijn 

er ook enkele variaties aan toegevoegd om het wat uitdagender te maken, probeer deze zeker ook 

eens. Dit zijn allemaal rustige spelen, dus hou het veilig. Veel plezier!  

Enkele van de opdrachten kan je ook terugvinden in deze video.  

LET OP! Bij spelletjes met de blinddoek moet je steeds nagaan of de ruimte wel veilig is, staan er 
vazen in de ruimte, of glazen op tafel, is er geen gevaarlijke lamp, of een open deur naar de 
keldertrap? Laat zeker je ouders ook nakijken of dit in orde is vooraleer je aan de spelletjes 
begint. 

 

1. Wat voel ik nu? 

Wat heb je nodig? 

- 1 blinddoek 

- 10 voorwerpen, die de geblinddoekte nog niet heeft gezien 

De geblinddoekte krijgt verschillende voorwerpen aangereikt en moet raden wat het voorwerp is.  

Tip: je kan ook aan iemands gezicht laten voelen. 

Variatie: orden alle voorwerpen van groot naar klein of alfabetisch. 

Variatie 2: speel tegen je broer, zus en/of papa of mama. Iedereen legt 10 van zijn of haar eigen 

spullen in de ruimte. Probeer nu om het eerst je eigen 10 spullen geblinddoekt terug te vinden en 

naar jouw kamp te brengen. 

 

2. Wat proef ik nu? 

Wat heb je nodig?: 

- 1 blinddoek 

- 5 verschillende proevertjes 

De geblinddoekte persoon krijgt allemaal proevertjes aangeboden en moet raden wat hij of zij te 

proeven krijgt.  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2795194107203111
https://www.facebook.com/watch/?v=2795194107203111


 

3. Blinddoeken parcours 

Nodig: 

- 1 blinddoek 

- ruimte vol met hindernissen 

Eén iemand krijgt een blinddoek om, iemand anders begeleidt de geblinddoekte over het parcours, 

eerste keer door handen te geven, een tweede keer zeg je wat de geblinddoekte moet doen om 

overal veilig over, onder of tussen te geraken.  

Variatie: in plaats van links, rechts, onder boven te gebruiken spreken jullie dierengeluiden af. Een 

koe is links, een aap links, een muis is bukken,... Zo probeer je het parcours volledig af te leggen. 

 

 

4. Laten we tekenen 

Wat heb je nodig?  

- 1 blinddoek 

- 1 krant 

- 1 tekenpotlood 

Leg een krantenpapier op tafel met een tekenpapier op. Geef verschillende tekenopdrachten aan de 

geblinddoekte. Hij/zij probeert dit zo goed mogelijk te tekenen. Ben je met 3 of meer, fluister de 

opdracht dan en laat een derde persoon raden wat de geblinddoekte moet tekenen. 

 

 

5. Blinde spiegel. 

Wat heb je nodig? 

- 1 blinddoek 

Eén iemand doet een blinddoek aan, de ander gaat in een 

houding staan en vertelt wat de blinde spiegel moet doen om 

dezelfde houding aan te nemen. Om het wat moeilijker te 

maken, probeer je dit in minder dan 1 minuut. 

 

 

 

 



 

6. Blinddoekenbasket 

Wat heb je nodig? 

- 1 blinddoek 

- 1 bal of opgerolde kous 

- 1 emmer of doos 

Probeer van een bepaalde afstand in zo weinig mogelijk worpen de bal of opgerolde kous in de 

emmer of doos te werpen. Wie dit in het minst aantal worpen kan is gewonnen. 

 

 

7. Ben jij dat Wally? 

Wat heb je nodig? 

- 1 blinddoek per persoon 

- 1 opgerolde krant per persoon 

- grote open ruimte 

Breng de spelers naar een grote open plek binnen of buiten. Blinddoek alle spelers en geef hen een 

opgerolde krant. (optioneel) Iedere speler draait even 3 toertjes, zodat ze even niet meer weten 

waar ze staan.  

Het spel begint. De Spelers moeten “Ben jij dat Wally?” zeggen alvorens ze iemand proberen tikken 

met de opgerolde krant, zo verraad je even jouw positie vooraleer je iemand kan aantikken. Elke keer 

je iemand geraakt hebt krijg je een punt. De spelers moeten 3 stappen weg van elkaar zetten bij elk 

gemaakte punt. De eerste speler die 10 punten heeft behaald wint het spel. 

 

8. Blinddoekenverstoppertje 

Wat heb je nodig? 

- 1 blinddoek 

- een veilige ruimte 

Eén iemand doet een blinddoek om, alle andere krijgen 10 seconden de tijd om zich in deze ruimte te 

verstoppen. Hen voeten moeten tijdens het verstoppen wel steeds de grond raken en mogen na deze 

10 seconden niet meer verplaatsen. De geblinddoekte zoeker begint dan al kruipend te zoeken tot 

hij/zij iedereen heeft gevonden. 

Variatie: verstop een knuffelbeer, geef aanwijzingen als het te lang duurt. 


