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In deze lijst staan speelgoed en spelletjes om de grof motorische ontwikkeling 
te stimuleren. Ik ben gestart door de favoriete spelletjes en materialen te 
verzamelen waarmee we tijdens de behandelingen altijd veel plezier beleven. 
Plezier is immers de sleutel tot motivatie en succes!

Met deze lijst vinden de Sint, de kerstman, mama’s en papa’s zeker leuke en 
cadeaux waarmee je kind met plezier speelt en tegelijkertijd leert. 

Samengesteld door Angelique Mulder, kinderfysiotherapeut in Laren



Speelgoed geordend in de volgende categorieën: 
• Grove motoriek/evenwicht
• Balvaardigheid/ooghandcoördinatie
• Ruimtelijk inzicht
• Prikkelverwerking; friemelen/fidgets



Grove motoriek & evenwicht 1:
Cadeautjes voor het oefenen van grove motoriek & evenwicht:

• Oefenbal/yogabal/zitbal om in plaats van in de onderuitgezakte chillhouding te 
spelen of te gamen nu leert om actief te zitten. Je oefent core stabiliteit en balans. 

• De Wobbel is een evenwichtsplank die lichaamsbewustzijn en evenwicht stimuleert. 
• Schommels zoals een nestschommel, swingbag,  zakschommel, hangmat of elastische 

hangmat zijn fijn om tot rust te komen. 
• Springtouw; ieder kind dat voor het eerst bij KANjer komt krijgt een KANjer

springtouw en dat is niet voor niks! Je oefent je sprongkracht, agility en conditie. 
• Ook het touw draaien is een mooie oefening waarbij je onder andere het kruizen van 

de middenlijn oefent! 
• Springelastiek om mee te elastieken; je kunt ze vastmaken aan 2 zware stoelen. Zowel 

jongens als meisjes willen niet meer ophouden als ik ze hiermee kennis laat maken. Er 
zijn eindeloos veel youtube fimpjes met ingewikkelde combinaties te vinden. Het kost 
geen drol en levert eindeloos springplezier. 

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=oefenbal+theraband
https://www.wobbel.eu/nl/shop/wobbel-keuzehulp/
https://www.bol.com/nl/nl/p/relaxdays-nestschommel-ronde-schommel-80-cm-kinderschommel-schommel-buiten-blauw/9200000111945314/?bltgh=pd3S1Gc7LGCxsYXur4FH2Q.2_36.37.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/swingbag/9200000055364780/?promo=main_803_RCSH_B3_product_3_&bltgh=pDfzACO3YG-qqcO-UXtHBA.2_3_lQWCevDs3E2vQ21y0f9L3g_0_1_2.6.ProductTitle
https://www.otto.nl/p/10037588470/roba-hangende-zakschommel/
https://koopje.com/products/kinder-hangschommel?currency=EUR&variant=32263228194895&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGNhGXGskOBTaCwxQzcMqUXa0TUH8RJaNDu_B_IRkGmSIYOJgbMuBshoCmc4QAvD_BwE
https://www.toys42hands.nl/webshop/jtoys-springtouw-5m/ws-pr/pr404
https://www.hema.nl/kind/speelgoed/buitenspeelgoed/springelastiek-15860399.html
https://www.youtube.com/watch?v=0UZlrqbaH_8


Grove motoriek & evenwicht:
Materialen om grove motoriek en evenwicht 
te oefenen:

Elk kind dat voor het eerst 
bij KANjer komt, krijgt een 
springtouw en dat is niet 
voor niks! 

Door springen met een 
springtouw te oefenen krijg 
je sprongkracht (en een 
sterkere afzet bij lopen en 
rennen), oefen je agility/ 
wendbaarheid en conditie. 



Grove motoriek & evenwicht 2:
Cadeautjes voor het oefenen van grove motoriek & evenwicht:

• Twister; goed voor het lichaamsbesef en de balans van de kids maar ook de ouders
• Hinkelbaan op een vloerkleed of mat; natuurlijk ook zelf te maken met stoepkrijt! 
• Skateboard, waveboard, longboard en skeelers met bescherming!
• Loopklossen of Stelten
• Gymmat ik gebruik op de praktijk deze van Ikea om gekke kunstjes op te doen.
• Evenwicht set voor peuter/kleutergym
• Hoepel; Hoelahoepen maakt buik-, been-, bil- en rugspieren sterker, maakt rug en 

heupen soepeler en verbetert de rompstabiliteit.
• Balansbord met balletje of balanceerbord met doolhof om leuk te oefenen.
• Stapstenen Gonge heeft o.a. rivierstenen, arches, build ’n balance en heuveltoppen.
• Slackline Door te oefenen op de slackline zul je coördinatief sterker worden.
• Kinder yoga kaarten of yoga dobbelstenen

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1024204&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftwister-actiespel%2F1004004012376518%2F&name=Twister%20-%20Actiespel%2C%20Hasbro&subid=1024204
https://www2.hm.com/nl_nl/productpage.0755775001.html?gclid=Cj0KCQiA2b7uBRDsARIsAEE9XpFvgMObzCC8Lf3teFifFSW1E12i_Q_YxLQebfGSdKefZgTkbJ7c7wkaAiStEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/l/loopklossen/20162/
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=26181&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fstelten%2FN%2F20161%2F&name=grove%20motoriek
https://www.ikea.com/nl/nl/p/plufsig-gymnastiekmat-opvouwbaar-blauw-10404557/
https://www.decathlon.nl/p/evenwichtsset-voor-peuter-en-kleutergym-2-6-jaar/_/R-p-307098
https://www.bergfreunde.nl/schildkroet-fun-sports-kids-balance-board/?aid=5ecb57a083019e1ffb12d4553d7f0c48&pid=10004&bfgb=false&kmc=100914015&criteriaid=pla-304136832195&campaignid=212443405&prof=406&camp=11846&kadtype=pla&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGIWdDfJDT-lqjDH4jx-p97PT4N8bVaOFBeRIm1XCcvjQmFvciHYKkxoCMH0QAvD_BwE&kpid=585-0143-0111&locphy=9065189&adgroupid=27874727485&kchid=420&wt_mc=nl.pla.google_nl.212443405.27874727485.92229579445&networkType=search&kdv=c&kct=google&cid=92229579445
https://www.bol.com/nl/nl/p/md-sport-balanceerbord-met-doolhof-rood/9300000035235416/?bltgh=v-OK446b-D3tcR5WUMBETQ.2_17.19.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?page=1&searchtext=gonge+speelgoed&view=list&filter_N=4278374621&rating=all
https://www.bol.com/nl/nl/s/?page=1&searchtext=slackline&view=list&N=7934
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=yoga+kaarten+kinderen
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-yoga-dobbelstenen/ws-pr/pr2682


Balvaardigheid/ooghandcoördinatie:
Cadeautjes voor het oefenen van balvaardigheid:

• Shawltjes om mee te gooien, vangen en jongleren, deze vallen traag en zijn daardoor 
heel geschikt voor kinderen die naar de bal toe bewegen moeilijk of spannend vinden

• Gatenballen vangen makkelijker en zijn dus goed om mee te oefenen
• Kooshbal een zachte bal met elastiekjes die niet wegrolt en lekker voelt
• De Skill Ball is een stevige voetbal aan een touw met een handvat. Zo verbeter je 

voetbalprestaties maar kan je ook de stabiliteit op 1 been goed oefenen
• Foooty reisvoetbal op verschillende manieren in elkaar te zetten
• Een stuiter-ei is super leuk en een gek schoen cadeautje
• Ogo Sport set is een vang- en werpspel om 2 handig mee te oefenen
• Jongleerset bij jongleren oefen je om je handen en je ogen goed te laten samenwerken 
• Kubb is een houten spel om buiten te doen met het hele gezin. Onze vakantie favoriet!

https://www.bol.com/nl/nl/p/jongleersjaal-s-e-t-van-6-stuks-l68xb68cm-6-kleuren-gemeng/9200000040770754/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-113528955977-S-1006408042928-9200000040770754&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGJOGJ5DYWew2Xk_ZHj8tJHmScATjyAOWh-kXfwvK7oPQ8-4s3yJj2RoCdsgQAvD_BwE
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/gatenballen-set-a-6/product/7911/
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-koosh-bal-classic/ws-pr/pr418
https://www.bol.com/nl/nl/p/voetbaltrainer-bal-techniekbal-maat2-skillball-mini-voetbal-voetbal-voor-kleintjes-lederen-voetbal-leervoetbal-jeugdvoetbal-voetbal-met-touw/9300000003804936/?Referrer=ADVNLGOO002040-G-114879762659-S-1064794288059-9300000003804936&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGJQWMpkG4tUfqD9FmJ6iMDdyxfX3cseUHejSlNOGixBrDlqzZaW9bBoC5KwQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/foooty-reis-voetbal-rood-creeer-je-eigen-bal-voor-binnen-en-buiten/9200000068176826/
https://www.blokker.nl/stuiterei-6x4cm/2041581.html
https://www.bol.com/nl/nl/p/planet-happy-ogo-sport-set/9200000091303160/?bltgh=i8p3emhV19U1yro9ru5MGw.2_17.18.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=jongleerset
http://bol.com/nl/nl/s/?searchtext=kubb


Balvaardigheid/ooghandcoördinatie:
Materiaal om balvaardigheid mee te oefenen:

Ballen nodigen uit tot spelen!
Al spelend leert je kind rollen, vangen, 
(over)gooien, mikken en nog veel meer. 

Je hebt ballen in alle soorten en maten. 
Hoe groter de bal, hoe makkelijker om 
te vangen. Hoe lichter het materiaal
hoe trager ze bewegen. 

Shawltjes dwarrelen naar benedenen
ballonnen vallen ook langzaam zodat je 
tijd hebt om erheen te rennen. 



Andere spelmaterialen om balvaardigheid te oefenen
• Basketbal ring met standaard of een 2-in-1 basketbal- en tennistrainer
• Darten kan je ook gebruiken om het schrijven van cijfers en rekenen te oefenen door 

je kind de scores te laten bijhouden. Als echte pijltjes te gevaarlijk zijn dan is een zijn er 
ook magnetische dartbords of klittenband versies

• Een sjoelbak is bij onze familie een vast onderdeel van de kerst of oud en nieuw 
traditie waarbij jong en oud de strijd aan gaan in een competitie. Ben jij een subtiele 
sjoeler of een rammer? 

• Tafel curling is een handig klein spel voor snel tussen door of voor een reuze 
wedstrijd partij. Krachtregulering en handmotoriek worden uitgedacht en getraind. 

• Wiseball, roundball of metaball Plaats de trampoline dan tussen de spelers in en
laat speler 1 de bal tegen het net kaatsen.

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=Basketbalring+met+Standaard
https://shop.action.com/nl-nl/p/8718964083077/2-in-1-basketbal-en-tennistrainer?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGAsFhSNme-oj40Pr34vOiU6Z1na_JW9ULqnDR66b51RIWZ9WXYKpbhoC0ggQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/magnetisch-dartbord-family/9200000028457878/
https://www.bol.com/nl/nl/p/dartbord-klittenband-2-darts-en-2-balletjes/9300000003853203/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-112431161261-S-1394089394879-9300000003853203&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGE1KfTs7V_K2yh0ObFDP8Es9FPIld7MwFwMDQEjqtYJMc2fmByU1SBoCzuoQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/houten-sjoelbak/9200000085043459/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-116522565518-S-293946777986-9200000085043459&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGFtbFsaaKFNy2mKDErdyXXOr23ieXRD1oeP86Z31itq4GxCW_8u5VxoC6Q4QAvD_BwE
https://www.toys42hands.nl/webshop/kikkerland-tafel-curling/ws-pr/pr2473
https://www.bol.com/nl/nl/p/roundball-wiseball-set-metaball-blingball-smash-ball-met-led-strip-buitenspel-spellen-voor-volwassenen-spellen-kinderen-tuin-speelgoed/9300000034997523/


Ruimtelijk inzicht oefenen:
• Kapla bouwen met kapla lokt uit tot creativiteit 
• Magnetisch bouwen zoals met Geomag is leuk en magisch
• Make ’n break super snel spelletje om te leren zorgvuldig te kijken en snel te bouwen
• Tangram puzzels bestaan al eeuwenlang maar blijven leuk en leerzaam
• Smartgames Smartcar,  Antivirus, Roadblock, Colorcode, 3 biggetjes en Jump’in
• Trucky 3; een puzzelspel met opdrachten, eerst eenvoudig, daarna steeds uitdagender
• Bunny Boo voor jonge kinderen om ruimtelijke begrippen zoals boven/onder, 

binnen/buiten, zichtbaar/verborgen te leren.
• Puzzelen is heel goed voor de hand-oog coördinatie, vormherkenning en cognitie. 
• Brikkon houten puzzels die een mooi begin geven om met LEGO verder te bouwen 
• PinArt is een mooie manier om de wereld in 3D te ontdekken
• Boek Briljante LEGO ideeën om nog meer uit je LEGO te halen!

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=kapla
https://www.bol.com/nl/nl/s/?page=1&searchtext=magnetisch+bouwen&view=list&N=7934
https://www.bol.com/nl/nl/p/geomag-confetti-50-delig/9200000089221602/?bltgh=sP4-2vNrwj8wh5lxQOhP2Q.2_9.11.ProductTitle
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1024204&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fravensburger-make-n-break-pocketspel%2F9200000087355966%2F&name=Ravensburger%20Make%20%27n%20Break%20-%20Pocketspel%2C%20Raven...&subid=1024204
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=tangram
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1024204&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fs%2Fsmartgames%2Bvoor%2Bkinderen%2F&name=Zoekresultaten%20voor%20%27smartgames%20voor%20kinderen%27&subid=1024204
https://www.bol.com/nl/nl/p/smartgames-trucky-3-kinderspel/9200000065580411/?bltgh=juqyUDDUdw7Mf-zNPlFGEg.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/smartgames-bunny-boo-kleuterspel/9200000065580413/?bltgh=hXDwIWl3AD8rOYObNpJIpQ.2_22.23.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=brikkon
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1024204&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmikamax-pin-art-xl-18x13cm-zwart%2F9200000107157871%2F&name=MikaMax%20Pin%20Art%20XL%2018x13cm%20-%20Zwart%2C%20Out%20of%20the...&subid=1024204
https://www.bol.com/nl/nl/p/lego-ideeen-briljante-lego-ideeen/9300000042444964/?bltgh=mTaimCOWUJNSRDUokcZH1w.2_9.10.ProductTitle


Prikkelverwerking:
Friemels of fidgets zijn erg leuke schoen cadeautjes die goed helpen om te ontspannen

• Loopy Looper Fidget spinner waar een knikker in ronddraait; 4 verschillende soorten.
• Neocubes Magneetballetjes die los van elkaar bewegen, waarmee je kettingen en 

figuren te maken. Ook fijn om in te knijpen en mee te friemelen! 
• Perplexus - Rubik’s Fusion voegt twee hersenkrakers samen in één. Rol de stalen bal 

langs de oplopende nummers en draai de Rubik’s Perplexus om de banen op één lijn te 
brengen en de bal door de doolhof binnenin te manoeuvreren. 

• Fidget monkey; nylon staafje met een knikker erin waarmee je geruisloos friemelen.
• Twiddle Textured Squish n'Stretch flexibele fidget die ook spierkracht traint.
• Oogi en Squigz zuignapspeelgoed; stimuleert ook de fijn motorische behendigheid.
• Twister Chain; ketting die eindeloos gedraaid en verdraaid kan worden. 
• Rubik’s cube 2x2, 3x3 en nog moeilijker de 4x4

https://www.bol.com/nl/nl/p/loopy-looper-hoop-fidget/9300000036264965/
https://www.bol.com/nl/nl/p/perplexus-rubik-s-fusion/9300000008228468/?bltgh=sBpwY7-R-IOYCVPr90hDMA.2_9.10.ProductTitle
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-fidget-monkey-stress-reliever-2-stuks/ws-pr/pr2103
https://www.toys42hands.nl/webshop/toys42hands-twiddle-textured-squish-n-stretch/ws-pr/pr2833


Prikkelverwerking:
Friemels of fidgets

Fidgets zijn 
materialen om 
mee te 
reguleren, 
activeren of te 
ontspannen.  

Om ze in de 
klas te mogen 
gebruiken 
mogen ze geen 
geluid maken. 



Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking1:
• Jakkiebak kippenkak is een geheugenspel voor jonge kinderen. Het is de 

bedoeling om de kippen van je medespelers in te halen en hun staartveren te roven.
• Het Magische Labyrint een denkspel met een labyrint en magische symbolen. 
• Camelot Jr een unieke puzzel waarbij je logica en ruimtelijk inzicht combineert.
• Dutch Blitz kaartspel waarbij snelheid een grote rol speelt. Een persoonlijke 

favoriet!
• Ligretto Het lijkt eenvoudig om zo snel mogelijk een rij van 1 tot 10 in dezelfde 

kleur te leggen, maar omdat iedereen door elkaar speelt is dat een uitdaging!  Zo 
oefen je je concentratie en werktempo.

• Halli Galli Je leert goed te kijken, bij elkaar op te tellen en snel te reageren.
• Castle logic combineert logicia, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek. 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/jakkiebak-kippenkak-999-games/product/17440/?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGD8gANP4KQAaP8kFH6MSa5W_qfiz4Uf95rN_d4W6z4HeavMf2Rm0CBoCvkcQAvD_BwE
https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys/spellen/bordspellen/het-magische-labyrint
https://www.bol.com/nl/nl/p/smart-games-camelot-junior/1004004011602663/?bltgh=rv1rgGk4VomGYtPPeHREIg.2_14.15.ProductTitle
https://www.amazon.nl/Dutch-Blitz-Originele-uitbreidingspakket-Set/dp/B00WIIPQEC/ref=sr_1_3?camp=247&creative=1211&keywords=Dutch+Blitz+Original+basic&linkCode=ur2&linkId=44e5b601c694e0f61a823fc9a123d3ab&qid=1636233925&s=toys&sr=1-3
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=ligretto
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=halli+galli
https://www.bol.com/nl/nl/p/smart-games-castle-logix/1004004011602662/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-113528947417-S-1008646616101-1004004011602662&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVFzPCLuvSTnRJt88Zg8k4Qsbg0GCmiMvp66dVXZqXgXiwIzuDb4CGIaAjNlEALw_wcB


Spelletjes voor prikkelverwerking

Waarbij ook de 
executieve functies 
worden geoefend. 

Dat zijn de functies in 
je brein die ervoor 
zorgen dat je rationele 
beslissingen neemt, 
impulsen beheerst en je 
kunt focussen op wat 
belangrijk is.



Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 2:
• 30 seconds Junior is een gek kennisspel waarbij je begrippen moet omschrijven. 
• 4 op een rij waarbij je een plan bedenkt dat je probeert uit te voeren. Je tegenstander 

kan je hierbij flink dwars zitten! Maar dat is omgekeert hetzelfde. 
• Jungle Speed kaartspel waarmee je zowel geheugen als reactievermogen oefent. 
• Behendigheidspel Time Shock kun je eerst oefenen zonder de tijd te laten lopen. 

Snap je de verschillende vormen en lukt het je ze er goed in te puzzelen? Dan kan je de 
timer zetten en als de tijd om is dan vliegen alle stukjes je om de oren! 

• Vlotte geesten is echt een favoriet in mijn praktijk. De spelers moeten nu zo snel 
mogelijk het gezochte voorwerp pakken of roepen. Leuk voor oud en jong! Ook in een 
junior versie en een 2.0 versie beschikbaar

• Jenga Fortnite Bouw een Fortnite toren, trek er om de beurt 1 balk uit en plaats deze 
boven op zodat de toren steeds hoger en instabieler wordt. 

• Temple trap Flexibel denken

https://www.bol.com/nl/nl/p/30-seconds-junior-bordspel/9200000013361237/?bltgh=pSH1u7PF6zo7YQrb8LJEsw.2_35.36.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=Jungle+Speed+Kids+-+Kaartspel
https://www.bol.com/nl/nl/p/jonotoys-behendigheidspel-time-shock-junior-blauw/9300000003693612/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-113528976137-S-1454887670780-9300000003693612&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGLi5qH7tC_zPHzAw7MhgdpqEQylmOBNF4Xb5MrlgN1hI7a-OOxem6xoCthoQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/vlotte-geesten-kaartspel/1004004011067332/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-126074651261-S-1456630584389-1004004011067332&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGC6Ki4wfOEY7jZeimWsnUuJJdb1CbyXBcX0H5z3EyfAleGBaXbWLPhoCk7UQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/jenga-fortnite-actiespel/9200000126114719/?bltgh=sIeRZFSmGcZN2ysXuAtFJw.2_36.38.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/smartgames-temple-trap/9200000063767091/?bltgh=kLUrLMJ1AhF53o492D9Dbg.2_9.10.ProductTitle


Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 3:
• Bandido is een coöperatief-, observatie- en strategisch spel voor de hele familie! Bij dit 

spel is er geen winnaar; of je wint met zijn allen van de boef of de boef heeft gewonnen.
• IKnow junior Beantwoord de vragen en voer de opdrachten uit. Zoals eenvoudige 

tekeningen maken, lezen en nog veel meer. De spelers kunnen om tips vragen en de hulp 
van een medespeler inroepen! Zo oefen je om goed samen te werken.

• The Mind is een teamspel, waarbij je moet samenwerken zonder met te overleggen
• Stef Stuntpiloot Een heel grappig spel waarbij het vliegtuigje steeds langs je 

kippenhok vliegt. Druk precies op tijd op de knop zodat Stef weer omhoog vliegt en 
jouw kippen niet raakt, maar probeer hem tegelijkertijd zo te lanceren dat de kippen 
van je medespelers wel geraakt worden.

• Dixit is een familiespel met weinig spelregels, waardoor het heel snel te leren is en
geschikt is voor kinderen vanaf 8 jaar.

• Qwixx dobbelspel is spannend omdat je moet blijven opletten ook
als je zelf niet aan de beurt bent.

https://www.bol.com/nl/nl/p/bandido/9200000078612903/?bltgh=hf9cYjVjiQ0kBe-2AzJGNw.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/spel-iknow-junior/9200000081396930/?Referrer=ADVNLGOO002027-N3XVKWB6SW7WY-472781888566&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGNaUKKnsSAFP0Stw57HCAFU6FTG4wjNCzOqY5O5wfe8g-z4K8zqzjxoC4oIQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-mind-kaartspel/9200000091568389/?bltgh=lvf7uKxQ3ZIrkTHcOIBI8Q.2_17.20.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/stef-stuntpiloot-bordspel/1004004004223217/?bltgh=ri1abQNzG3nyn2-uDTRDqQ.2_35.36.ProductTitle
https://www.wehkamp.nl/libellud-dixit-odyssey-kaartspel-16162895/?MaatCode=0000&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVFrYa7VCX-ZEpeuibPK0BZTUBpEdOW-ic0cVKgC1x5po62wDIHUiwMaAtC9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/nl/p/qwixx-dobbelspel/9200000014652494/?bltgh=pJEv4lCbZEjiAlTKWqlP7A.2_35.36.ProductTitle


Spelletjes voor o.a. prikkelverwerking 4:
• Make ’n break Bouw figuren na volgens de kaarten, de ander mag met de 

dobbelsteen gooien en punten optellen. Laat je niet afleiden van je taak!
• Zeg geen ja zeg geen nee je leert om eerst even na te denken voor je antwoord 

geeft, dat is een uitdaging voor alle leeftijden!
• Zeeslag Zoek de schepen van je tegenspeler zonder ze te zien. Je leert goed te 

luisteren en die informatie te gebruiken voor je eigen tactiek om de schepen te vinden. 
• Wie is het? Elke speler kiest een geheime figuur en probeert met ja- en nee-vragen uit 

te vinden wie de geheime figuur van de tegenstander is.
• Planet hierbij gaat iedere speler een eigen planeet creëren. De bedoeling is dat je een 

gastvrije omgeving wordt om dierenleven aan te trekken.
• Bop It! maakt gebruik van motion technology om de spelers te testen of zij de snelheid 

en het reactievermogen hebben om het Bop It! spel onder de knie te krijgen. 
• Set is een kaartspel met symbolen die vier eigenschappen hebben 

in drie variaties: een kleur, een hoeveelheid, een vulling en een vorm. 
Je leert je goed te concenteren en gestructureerd te werk te gaan. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/ravensburger-make-n-break-gezelschapsspel/1004004000010433/?bltgh=sNeCfmj1Z12rRpqLkgxIKQ.qyucWLMMOtxsFap61ntCZQ_0_20.25.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/zeg-geen-ja-zeg-geen-nee-junior/9200000093458421/?bltgh=l7g6wAvFSARsiey-H1FBaQ.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/jobber-toys-reisspellen-zeeslag-sea-battle/9300000040815474/?bltgh=uYH3bdUfT5I5Hl6YNUtFMA.2_36.39.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/wie-is-het-kinderspel/9200000087227032/?bltgh=k3VZcmvtnvgQg9SO1dlKsw.2_36.37.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/planet-board-game/9200000102625911/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-112431130061-S-1005778477199-9200000102625911&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVEIn7HvLt4Z3IDm5iCELeVeVnXA2o3tv08j-6yv51uMLR9bSayl4qYaAlTQEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/set-kaartspel/1004004008250158/?bltgh=mz-7-e2FysAyyTjDIjNEiw.2_34.35.ProductTitle


Verdere leuke spellen zijn:
• Monsters Hide & Seek
• Rush hour,
• Weerwolven
• Exploding kittens
• Skipbo
• DejaVu
• Valse Motten
• Voodo Mania
• Monster Mania - Kaartspel
• Patchwork; tactisch tweepersoonsspel
• Kluster; spel met magneten 
• Dier op dier
• Geesten XL
• Koehandel

• Funny farm
• Regenwormen
• Kakkerlakkensalade
• Concept
• Code names
• Temple Trap
• Dierentuin/ Dobbelspel Zooloretto
• de betoverde Toren
• Gigamic - Katamino Breinbreker
• Djeco Spel Woolfy
• Kleine Vos wordt Grote Beer
• Regenwormen
• Gris en grijp
• Monster brunch

https://www.999games.nl/monster-mania-kaartspel.html


N.B. KANjer kinderfysio heeft geen enkel zakelijk belang bij de bedrijven en 
producten die in deze lijst vermeld staan. 

Ik winkel bij voorkeur duurzaam; lokaal of op Marktplaats en FamFam:
• De Larense boekhandel
• De schrijfvriend; Aan Boord, de schrijfmethode van de Schrijfvriend wordt 

ook op de Gooische school gebruikt
• FamFam is een nieuwe marktplaats voor 2ehands kinderspullen in 't Gooi
• Marktplaats.nl

Overige websites en winkels waar ik graag voor de praktijk shop: 
• https://www.toys42hands.nl/
• https://senso-care.nl/
• https://www.kleurenknutselen.nl
• https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/

https://libris.nl/larenseboekhandel
https://www.deschrijfvriend.nl/
https://famfam.nl/gooi
https://www.toys42hands.nl/
https://www.kleurenknutselen.nl/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/

