
Oud en nieuw aftel spel 

Vind  je het soms ook zolang duren voordat het eindelijk 12 uur is en we kunnen proosten op het 

nieuwe jaar? Maak er dan een leuke spellen avond van. Verzin 6 verschillende opdrachten of spellen. 

Schrijf deze allemaal op een apart briefje. We stoppen deze briefjes in 6 ballonnen. We blazen de 

ballonen op en schrijven hier de uur tijden op. Dus 19.00u, 20.00u, 21.00u 22.00u, 23.00u, 00.00. 

 

Wanneer de klok 19u slaat mag de eerste ballon geprikt worden en gekeken worden wat voor 

opdracht of spel er gedaan moet worden. Zo doe je dit elk uur tot het 00.00u is en de laatste ballon 

geprikt is.  

 

Hieronder een aantal opdrachten die je kan doen maar het is natuurlijk ook super leuk om zelf 

opdrachten te verzinnen! 

 

 Speel het spel wie of wat  ben ik. Pak voor iedereen een papiertje en schrijf hier iets op wat 

bijvoorbeeld met de kerst te maken heeft. Plak deze nu op iemand zijn voorhoofd zodat 

diegene hem zelf niet kan zien. Door vragen te stellen die alleen beantwoord mogen worden 

met ja of nee kom je er achter wat of wie je bent.  

 Speel het spel Pictionary . Ook hier kan je voor het kerst thema gaan. Neem een vel papier en 

teken wat er met de kerst te maken heeft. Wie het raad mag tekenen.  

 Speel het PONG spel. ( ook wel bekend als beer pong)  Probeer bij je tegenstander zo snel 

mogelijk de bekers weg te spelen door het balletje in een beker te stuiteren. Als de bal erin 

zit word deze beker weg gezet.  Je kan dit met of zonder drinken in de bekers spelen. 

Wanneer je het balletje in een beker weet te krijgen moet de tegenstander eerst de beker 

leeg drinken en dan weg zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probeer met een stok kaarten een kaartenhuis te bouwen 

 Leg een oreo koekje op je voorhoofd en probeer hem zonder handen in je mond te krijgen. 

Als het koekje valt moet je opnieuw beginnen. 

 Plak wat bekers aan het einde van de tafel. Geef elke beker een punt. Wie  Lukt het om de 

meeste punten te scoren door een balletje in 1 van de bekertjes te rollen?  

 


