
  

SPEL 1: Diketo  
 
Werelddeel: Afrika 
 

Land: Botswana 
 

Benodigdheden (in vakje 1): 10 steentjes 
 

Aantal spelers: telkens 1 speler (om de beurt) 
 
Spelregels:  
Je neemt 1 steentje in de hand en de andere 9 
steentjes liggen voor je op de grond. Het ene steentje 
in de hand wordt omhoog gegooid en voordat het 
gevangen wordt moet je in eerst één steentje opzij 
schuiven. Bij de volgende keer dat je het steentje 
omhoog gooit moet je twee steentjes opzij schuiven. 
Daarna drie, daarna vier, enz… 
 
 

SPEL 2: Maah kip  
 
Werelddeel: Azië 
 

Land: Thailand 
 

Benodigdheden (in vakje 2): 5 steentjes. 
 

Aantal spelers: telkens 1 speler (om de beurt) 
 
Spelregels:  
Je gooit steentjes op de grond (niet te wild). Eén 
steentje raap je op en gooi je omhoog. Voordat je het 
steentje vangt moet je een ander steentje van de grond 
rapen. Leg het opgeraapte steentje opzij. Speel verder 
tot  je alle steentjes hebt opgeraapt. 
 
 
Een andere mogelijkheid is om na je een steentje 
omhoog hebt gegooid, niet één maar meerdere 
steentjes tegelijk te pakken. Hierbij moet je nog sneller 
zijn.  
 



SPEL 3: Cublak cublak suweng 
  
Werelddeel: Azië 
 

Land: Indonesië 
 

Benodigdheden: 1 steentje (in vakje 3) 
 

Aantal spelers: 5 spelers 
 
Spelregels:  
Vier kinderen zitten in een klein kringetje. In het 
kringetje zit een vijfde kind gebukt met het hoofd naar 
beneden. De kinderen er rond leggen allemaal één 
hand open op de rug van het kind in het midden. Één  
kind heeft een steentje in zijn hand en zingt een liedje. 
Tijdens het zingen tikt hij steeds met het steentje de 
handen die op de rug liggen aan. Aan het eind van het 
liedje wordt de steen in één van de handen gestopt. De 
kinderen sluiten allemaal snel hun handen en bewegen 
de handen heen en weer zodat het moeilijk te zien is 
wie van hen het steentje heeft. Het kind in het midden 
staat op en moet raden in welke hand het steentje ligt. 
Als hij het raadt, is het kind bij wie het steentje verstopt 
zat aan de beurt om in het midden te zitten. Als hij het 
niet raadt, moet hij weer gebukt gaan zitten en start 
het spel opnieuw. 
 

SPEL 4: Jogo do Anel 
  
Werelddeel: Europa 
 

Land: Portugal 
 

Benodigdheden: 1 steentje (in vakje 4) 
 

Aantal spelers: minstens 5 spelers  
 
Spelregels:  
De kinderen staan op een rij naast elkaar met de 
handen gevouwen. Één van de kinderen staat voor de 
groep en laat zien dat hij een steentje in de hand heeft. 
Dan vouwt hij zijn beide handen met het steentje erin 
dicht en gaat met zijn dichtgevouwen handen één voor 
één de kinderen langs. De kinderen openen hun 
handen een beetje als hij langs komt, zodat hij met de 
steen in zijn handen de mogelijkheid heeft om bijna 
ongezien het steentje in één van de handen van de 
kinderen te laten vallen. Als hij zo enkele keren de 
groep heeft gepasseerd, wijst hij een kind aan die mag 
raden wie het steentje in zijn/haar hand heeft. Het kind 
dat het steentje in de hand heeft, is nu aan de beurt. 
Enkel wie het steentje in de hand heeft, mag vooraan 
de groep komen; niet wie juist of fout heeft geraden. 
Het spel start opnieuw. 
 



  

SPEL 6: Bacanchas Achivas  
 

Werelddeel: Zuid-Amerika 
 

Land: Bolivia 
 

Benodigdheden: 12 platte parels (in vakje 6), krijt 
 

Aantal spelers: 2 spelers 
 
Spelregels: 
Eén speler tekent twee cirkels (ongeveer even groot als 
een uitgestrekte hand) op de grond. Er wordt eerst 
gespeeld voor wie het spel mag beginnen. Elke speler 
moet zijn 6 parels in zijn cirkel gooien. De speler die de 
meeste parels in zijn cirkel heeft gegooid, mag met het 
spel beginnen. Gooit geen van beiden een parel in zijn 
cirkel, dan mag diegene beginnen wiens parel het 
dichtst bij zijn cirkel ligt. De speler die dan als eerste 
mag spelen, moet nu proberen de 6 parels één voor 
één in een cirkel te gooien, maar nu maakt het niet uit 
in welke cirkel hij gooit; zolang het maar in een cirkel 
is! Mist hij één van de cirkels, dan is de ander aan de 
beurt. Zo wordt er verder gespeeld tot wanneer een 
speler alle 6 parels in de cirkels heeft gegooid. Hij is de 
winnaar! 
Daarna begint het spel opnieuw van vooraf aan. 
 

SPEL 5: Bolas Cruzadas  
 
Werelddeel: Zuid-Amerika 
 

Land: Peru 
 

Benodigdheden: 5 knikkers (in vakje 5), krijt 
 

Aantal spelers: 2 spelers 
 
Spelregels:  
Er wordt een klein cirkeltje (ongeveer even groot als 
een uitgestrekte hand) getekend op de grond. De 
eerste speler neemt 4 knikkers in de hand en houdt zijn 
hand boven de cirkel. Hij laat zijn knikkers zachtjes één 
voor één binnen de cirkel vallen. De 4 knikkers moeten 
binnen de cirkel blijven liggen, anders gaat de beurt 
onmiddellijk naar de tweede speler. Indien het lukt, 
dan wijst de tweede speler aan welke knikker met de 
overgebleven knikker moet worden geraakt en uit de 
cirkel moet worden gespeeld. Als dit gebeurt, mag de 
eerste speler opnieuw spelen. Anders is het de beurt 
aan de tweede speler. 
 

TIP:  
maak in het begin de cirkel wat groter of zit op je 
knieën zodat de knikkers niet te hoog naar beneden 
moeten vallen. 
 



  

SPEL 7: Ende  
 
Werelddeel: Afrika 
 

Land: (onbekend) 
 

Benodigdheden: 2 parels, 1 steentje (in vakje 7), krijt 
 

Aantal spelers: 2 spelers 
 
Spelregels:  
Teken eerst met krijt een spiraal en 2 vierkantjes zoals 
op de tekening onderaan. 
Elke speler legt een parel in één van de vierkantjes 
buiten de cirkel. Speler 1 houdt een steentje in zijn 
hand, achter zijn rug. Speler 2 moet nu raden of speler 
1 het steentje in zijn linker- of rechter hand heeft. Als 
speler 2 het goed heeft geraden dan mag hij zijn parel 
in de volgende ring van het speelbord leggen. Heeft 
speler 2 het fout, dan mag speler 1 raden. Wie het eerst 
zijn parel in het midden van de cirkel heeft, is 
gewonnen. 
 

 

SPEL 8: Kolap 
 
Werelddeel: Oceanië 
 

Land: Australië 
 

Benodigdheden: 12 parels (in vakje 8), krijt 
 

Aantal spelers: 2 spelers 
 
Spelregels: 
Met krijt worden twee tegels tegenover mekaar 
afgetekend. De afstand tussen de tegels is 4 tegels 
groot. Elke speler neemt 6 parels in de hand. De spelers 
trachten afwisselend één na één de parels al 
“knikkerend” in het vak van de andere speler te krijgen. 
Tijdens het knikkeren mag je niet over de achterste lijn 
van je eigen tegel gaan. De spelers mogen ook de 
parels die de tegenspeler in hun tegel hebben 
geknikkerd wegschieten, maar dan verliezen ze wel 
een parel om zelf punten te scoren. 
Wie op het einde van het spel het meeste parels in de 
tegel van de tegenspeler liggen heeft, is de winnaar. 



 
 

 
 

 
 
 
 

In dit koffertje zitten 8 spelkaarten met telkens een 

beschrijving van een kinderspelletje uit een land 

ergens in de wereld.  
 

 
 
Op elke kaart staat vermeld wat je nodig hebt om het 

spel te spelen en waar je het materiaal kan terug 

vinden in de koffer.  

 
¡Que te diviertas! – veel plezier -  Kos deg og har DET fint! 

 

De wereld rond in 8 

spelletjes… 

 
 

 
 

Graag even lezen…. 
  
   zorg goed voor de koffer; weg uit de 
   regen, niet te midden van de 
   speelplaats, … 

~~~ 
   ruim het materiaal steeds goed op  
   na het spelen; alles netjes op de  
    juiste plaats…  

~~~ 
    Wanneer er materiaal weg is uit de  

     Koffer, verwittig je meester Steven. 
 

~~~ 
     geen ruzie; iedereen mag elk  
     spelletje minstens één keer spelen 
 

~~~ 
Alvast bedankt! 

 
 
 


