
BIRTHDAY
PARTY GAMES

In deze Joybox vind je alles voor een heleboel leuke spelletjes en activiteiten op jouw verjaardagsfeestje. 
Het enige wat je zelf nog nodig hebt, zijn snoepjes, koekjes en appels! Klaar?

1. Ballontennis. Neem de kartonnen bordjes en kleef op 
elke achterkant een houten spatel. Blaas een ballon op en 
hopla, je kan beginnen tennissen.

2. Blaasbal. Voor dit spel heb je het gekleurde papier nodig. Je kleeft ze in 
halve bogen op de grond en je creëert zo een traject van poortjes. Maak 
het niet te makkelijk hé! En nu? Om ter snelste de bal zo snel mogelijk 
doorheen het traject blazen. Tip: vind je blazen niet leuk? Gebruik dan een 
ballon en laat de lucht uit de ballon ontsnappen om de bal te sturen.

3. Mission impossible. Neem het rode lint. Span het lint doorheen 
een ruimte op zoveel mogelijk manieren. Opdracht? Probeer door de 
ruimte te geraken zonder de rode ‘laser’ te raken.

4. Ballonploffer. Neem een ballon, doe er een snoepje in, blaas hem op en 
bind de ballon met een lintje aan ieders enkel. Iedereen klaar? 3, 2 1, go! 
Stamp je iemands ballon kapot, dan mag jij het snoepje hebben. Diegene 
die zijn/haar ballon het langste kan houden, die wint. Tip: gebruik geen 
scherpe snoepjes of snoepjes die makkelijk platgetrapt worden. Du’h.

5. Candyball. Voor dit spel heb je vershoudfolie nodig en snoepjes. Leg een vel vershoudfolie 
plat op de grond. Leg er een snoepje in en rol het in een bolletje. Leg een snoepje op het 
bolletje en doe er opnieuw vershoudfolie rond. Blijf dit doen en zorg ervoor dat het de 
balvorm kan behouden. Uiteindelijk krijg je een grote bal waarin je de snoepjes verstopt 
zitten. Hoe spelen? Ga allemaal in een cirkel zitten. 1 kind krijgt de candyball en is de ‘uitpak-
ker’. Neem de twee grote dobbelstenen en geef ze aan iemand anders. De gooier. Zodra je 
‘GO’ gilt, mag de uitpakker beginnen uitpakken en de gooier met de dobbelstenen beginnen 
gooien. Dit mag hij/zij blijven doen totdat de gooier 2 dezelfde cijfers gooit met de dobbel-
stenen. Zodra dit gebeurt, stopt de uitpakker en mag hij/zij alle snoepjes of prijzen bijhou-
den die er werden uitgepakt.

Tip: het eerste snoepje/prijs dat je inpakt bij het maken van de candyball
mag het beste zijn, dat maakt het einde nog spannender en leuker.



In fun we trust

6. Balloon challenge. Wie kan een ballon het langst in de lucht houden? 
Iedereen krijgt een ballon. Je blaast hem op (niet met helium) en je moet 
hem zo lang mogelijk in de lucht houden zonder dat hij de grond raakt. 
Maak het spel nog moeilijker door na enkele minuten 1 hand op de rug te 
houden, en nog even later beide handen op de rug te houden. Steek maar 
al oordopjes in want er gaat gegild en geroepen worden!

7. Chopstick challenge. Voorzie 2 borden. 1 ervan is gevuld met 20 kleine 
snoepjes. M&m’s, skittles, druifjes, … Wat doen we? Elk kind krijgt 1 minuut 
tijd om zoveel mogelijk snoepjes van het ene bord naar het ander bord te 
brengen, met chopsticks!

Tip: voor kleinere kindjes werkt het beter met spekjes of marshmallows.

8. Cup stacking tornooi. In de Joybox vind je 42 cups. Verdeel ze en geef 2 
kinderen elk 21 cups. Met 21 cups kan je een perfecte piramide stapelen 
en dat is het doel! Laat de kinderen tegen elkaar strijden en om ter snelste 
een piramide stapelen met de cups. Met hoe meer kinderen je bent, hoe 
leuker het tornooi. Gebruik de timer op je smartphone en time hun tijd. 
Wie de piramide het snelst maakt, wint.

9. Cup up. Stapel 20 cups op elkaar. Markeer 1 cup duidelijk, met een stift 
of sticker, en plaats deze erbovenop. Doe dit 2 keer zodat je 2 stapels met 
21 cups krijgt. 20 gewone cups + de gemarkeerde cup erbovenop. Hoe 
spelen? 2 spelers spelen tegen elkaar. Als je ‘GO’ roept, moeten ze de 
gemarkeerde cup onderaan insteken. Ze moeten om ter snelst de cups 
onderaan bijsteken totdat de gemarkeerde cup opnieuw bovenaan staat.

10. Nog steeds niet uitgespeeld? Doe dan de appelstapel-challenge.
Probeer 5 op elkaar te stapelen in zo weinig mogelijk tijd. Maak 2 teams, 
zet de timer op, en go!

11. Nog steeds niet uitgespeeld? Doe dan de cookie face challenge. Ga 
zitten op een stoel en hou je handen op je rug. Til je hoofd naar achter en 
plaats een koekje (Oreo’s zijn hier perfect voor) op je voorhoofd. Doel? 
Zodra de timer start, moet je het koekje zo snel mogelijk naar je mond 
krijgen, zonder dat het valt en zonder je handen te gebruiken. Train je 
gezichtspieren en go! Wie doet dit het snelst??

Wat zit er allemaal in?

Papieren bordjes

Houten spatels

Ballonnen

Gekleurd papier

2 isomo ballen

Rood lint

Vershoudfolie

Chopsticks

42 bekers


