
GROOTOUDERS SPEL

Wat is de bedoeling van het spel?

In dit spel gaan grootouders en kleinkinderen samen opdrachten uitvoeren, ook al wonen jullie 
niet samen! Het resultaat van elke opdracht, een foto, sturen jullie via Facebook Messenger naar 
een jury die op het einde van deze week de leukste foto’s uitkiest.

Je speelt wanneer je wilt en hoe lang je wilt. Het maakt dus ook niet uit hoeveel opdrachten 
jullie samen uitvoeren. Zolang je maar veel plezier beleeft aan de opdrachten en misschien wordt 
één van jullie foto’s wel geselecteerd door de jury en winnen jullie een leuke prijs!

We hebben allerlei sportieve en creatieve opdrachten bedacht die jullie samen kunnen 
uitvoeren, elk vanuit zijn woonkamer of tuin. Zowel de grootouders als de kleinkinderen nemen 
een foto van de opdracht.

De grootouders sturen hun foto naar de kleinkinderen die beide foto’s samenvoegen tot 1 foto. 
Die foto sturen de kinderen via Facebook Messenger naar onze virtuele spelbegeleider Super 
Sam die de foto doorspeelt aan de jury.

De opdrachten

In dit spel zijn er 4 soorten opdrachten: de DOE-opdrachten, de DUO-opdrachten, de 
DENK-opdrachten en de Uitdagingen. Jullie kiezen zelf welke opdrachten jullie doen en in 
welke volgorde.

De doe-opdrachten zijn actieve en sportieve opdrachten die jullie elk thuis uitvoeren. De 
duo-opdrachten zijn opdrachten waarbij je doet alsof jullie echt samen zijn en niet apart. De 
denk-opdrachten zijn raadsels die je moet oplossen. Hier neem je geen foto, maar je stuurt het 
juiste antwoord via Facebook Messenger. En in de uitdagingen daag je elkaar uit natuurlijk!

Hoe voeg je twee foto’s samen tot 1 foto?

Dat kan eenvoudig met Lay-out, een app van Instagram die je op de telefoon van het kleinkind 
installeert. Selecteer de foto van de grootouder en van het kleinkind en je voegt ze met 1 klik 
samen, echt kinderspel! Deze samengestelde foto stuur je naar Facebook Messenger.

Nog enkele tips voor het nemen van een leuke foto

Probeer allebei naar de camera te kijken. (Dus niet zoals in foto 1)
Probeer bij horizontale foto’s de oefening in dezelfde richting te doen. (Dus niet zoals in foto 1)
Probeer bij verticale foto’s in elkaars richting te kijken en te bewegen. (Dus niet zoals in foto 2 en 3)



GROOTOUDERS SPEL

Ik ben Super Sam en ik zal jullie spel begeleiden. Zo zie ik er uit. → 
Je vindt me op Messenger door naar supersamdasbox te zoeken.
Hulp nodig? Kijk eens op: dasbox.be/lockdowngames/inloggen

LET GOED OP! 
Zie je de nummers voor de opdrachten? Die heb je ook nodig! 
Stuur me altijd eerst dat nummer en dan pas de foto. 

We hebben 4 soorten opdrachten:  de DOE-opdrachten, de DUO-opdrachten, de 
DENK-opdrachten en de Uitdagingen.

3001 Trek jullie op (aan de deur/een tak/...)
3002 Springtouw met iets dat helemaal geen springtouw is
3003 Doe jullie wintersport outfit aan
3004 Foto terwijl jullie zoveel mogelijk ballen hoog houden
3005 Foto met jullie meest sportieve outfit
3007 Doe aan gewichtheffen met iets dat helemaal geen halter is
3008 Doe allebei deze houding na
3009 Pomp met 5 dikke boeken op jullie rug
3012 Toon jullie beste spagaat
3015 Ritmisch turnen door kinderen en oma/opa: zwaai met linten en maak een mooie foto
3016 Maak jullie klaar om te duiken: met zwemvliezen, badmutsen, snorkels, duikbrillen, ...
3017 Leg jullie benen in je nek
3018 Put jullie zelf heel hard uit en neem een super bezwete foto
3020 Sta op jullie hoofd
3021 Beeld dezelfde sport uit met de letter K
3022 Doe 10 sit-ups
3023 Oma/opa en kleinkind(eren) op 1 been
3024 Ga als een echte aap in een boom hangen! Let op dat je er niet uit valt
3025 Foto op wielen (skateboard, rolschaatsen, fiets, ...)
3026 Balanceer zoveel mogelijk boeken op jullie hoofd
3027 Toon jullie favoriete yogahouding (overleg met je oma/opa)
3028 Zoek een originele plaats om 10 seconden te planken
3030 Lik aan jullie elleboog.
3033 Kruip door de benen van een teamlid
3034 Beeld jullie favoriete voetballer uit
3035 Toon een kunstje met je skateboard/rolschaatsen/springtouw/..
3036 Ga beiden in kleermakerszit zitten en probeer rond te lopen
3037 Kruip onder de tafel door
3038 Beeld hetzelfde dier uit en maak er een foto van
3039 Maak een toren van 10 voorwerpen
3040 Trek jullie zotste smoel
3041 Verzin samen een leuke opdracht en voer deze allebei uit

DOE-OPDRACHTEN



DUO-OPDRACHTEN

Bij de duo-opdrachten maken jullie nog steeds 2 aparte foto’s, maar leveren ze samen een mooi beeld op. Hieronder 
zie je een aantal voorbeelden. Deze foto’s zijn zeker de moeilijkste, maar mogelijk ook de leukste.

Je neemt de foto’s verticaal, je houdt het toestel dus rechtop (niet horizontaal). Je bepaalt wie (grootouder of 
kleinkind) op de linkerkant van de foto zal staan en wie rechts. Belangrijk is dat de hoogte waarop de foto is genomen 
(de afstand tot de grond) in de twee foto’s nagenoeg dezelfde is en dat de afstand van de fotograaf ten opzichte van 
de persoon op de foto ongeveer hetzelfde is. Dus dit moet je goed afspreken met elkaar. Een rolmeter kan hierbij 
helpen.

De 
Bruyne 
staat 
links op 
zijn foto

Enkel de 
penaltynemer staat op 
deze foto

Enkel de doelman 
staat op deze foto

Andere gezinsleden 
kunnen mee figureren

3051 Organiseer een bokswedstrijd ‘grootouders vs kleinkinderen’
3052 Doe een kussengevecht
3053 Doe een partijtje armworstelen
3054 Doe aan touwtrekken
3055 Maak een foto waar jullie met elkaar lijken te telefoneren (via blikjes en touw of wc-rollen en

touw)
3056 Maak een foto waar jullie samen iets (spaghetti?) lijken op te eten (Lady & de Vagebond-stijl)
3057 Neem een foto bij de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. 1 persoon (kleinkind of

grootouder) is al over de lijn (= de scheidingslijn tussen beide foto’s), de andere nog niet
3058 Geef elkaar een high five (zoals in het voorbeeld)
3059 Trap een penalty (zoals in het voorbeeld)

3060 Doe de bekende foto van Lukaku en De Bruyne na →
3061 Breng samen een toost uit (allebei glas in de hand)
3062 Gooi een glas water in het gezicht van de ander
3063 Kleed jezelf volledig  in dezelfde kleur en kijk elkaar aan
3064 Doe een kop- of handenstand zoals in de middelste foto
3065 Zwem naar elkaar toe



817 Op het einde van elke rij en onder elke kolom staat hoeveel de drie hartjes samen waard zijn. 

Welk getal moet op de plaats van het vraagteken komen? (8 pt) → 

818 Droedel: Welk woord lees je hier? → 

820 Geheimschrift: welk getal van 4 cijfers kun je ontcijferen met de code?

824 Welk woord staat hier gedrukt? → 

827 Sam liegt 6 dagen per week. De volgende uitspraken deed hij op drie opeenvolgende dagen:

Dag 1: "Ik lieg op maandag en dinsdag."

Dag 2: "Vandaag is het donderdag, zaterdag of zondag."

Dag 3: "Ik lieg op woensdag en vrijdag."

Op welke dag van de week spreekt Sam de waarheid? 

829 Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk getal ben ik?

831 Vul het gedicht van Annie MG Schmidt aan: welk rijmwoord ontbreekt op het einde? → 

835 Welke stempels (1, 2, 3 of 4) heb je nodig om deze figuur te maken? Je mag de stempels draaien →
836 Los de rebus op. Welk land kun je vinden? → 

840 Wat is de echte schaduw van Mickey Mouse? → 

853 Ontcijfer de morsecode. Scan de QR-code en beluister het fragment → 

857 Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit?

875 Cryptisch raadsel: Welk instrument werkt nooit mee?

887 Er zitten er 6 in één minuut, 3 in een dag, 5 in een maand en 4 in een jaar. 

Er zitten er nog eens 4 in een eeuw. Waarover hebben we het? 

899 Deze poster werd nagetekend van een bekende film, weet je welke? → 

DENKOPDRACHTEN

Voor sommige raadsels heb je afbeeldingen nodig, die vind je op de volgende pagina bij het nummer van de opdracht.
De denkopdrachten waarvoor je een foto of tekening nodig hebt, herken je aan de → naast de vraag.  

UITDAGINGEN
Beide partijen zien elkaar via Zoom/WhatsApp en starten samen aan de opdracht. Wie kan het het langste volhouden? Om 
de beurt kiezen grootouders en kleinkinderen een uitdaging uit.

3042 Laat zo lang mogelijk een bezem op je hand balanceren
3043 Wie kan het hoogste kaartenhuisje maken?
3044 Hou zo lang mogelijk de A-klank aan
3045 Touwtjespringen tegen elkaar
3046 Plaats zo veel mogelijk WC-rollen op je hoofd
3047 Spring zo hoog mogelijk
3048 Leg zo veel mogelijk geldmuntjes op je gezicht zonder dat ze er af vallen
3049 Maak je buik zo bol mogelijk
3050 Verzin zelf een uitdaging



AFBEELDINGEN
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