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Kerst met Ballen
30 activiteiten voor ‘n hartverwarmende Kerst

INHOUD BLIQ
•	2 informatiekaarten;
•	30 ballen met korte spelletjes;
•	36 stickers.

ZELF TOEVOEGEN
•	haakjes of draadjes om de ballen mee in de boom te hangen;
•	snoepgoed en bij sommige spellen extra spullen (zie pagina 5 en 6).

Zo doe je Kerst met Ballen mèt cadeautjes:
1. STICKERS PLAKKEN
In het bliq vind je 6 velletjes met op ieder vel 6 stickers, 36 stickers in totaal. Deze stickers staan 
ook afgebeeld op de ballen. Bij iedere sticker horen 5 ballen. Hierover zo dadelijk meer.

Op ieder cadeautje schrijf je voor wie het is en plak je een sticker. 

Tot en met 7 jaar: Jonge kinderen houden ervan om spelletjes eindeloos te herhalen. Speciaal 
voor hen zijn er daarom 6 korte spelletjes die ze altijd bij deze stickers spelen.

Deze spelletjes doen jonge kinderen bij de stickers:
TIK TOK  
Kies een maatje en ga naar de gang. De rest verstopt een eierwekker die op 1 minuut 
staat. Kom weer binnen en vind de wekker voor hij afgaat. 

KNUFFELKONIJNTJES  
Doe	iets	liefs	voor	een	ander:	geef	een	knuffel,	schenk	iets	te	drinken	in,	geef	een	com-
pliment etc.  

KOP OF STAART  
Je gaat een chocomunt opgooien. Wie denkt dat je kop gooit, legt de handen op het 
hoofd en anders de handen op de bips. Fout gegokt? Ga zitten terwijl anderen nog 
een rondje spelen. Wie overblijft, krijgt de munt. Blijft er niemand over? Dan is de munt 
voor jou.

VOGELTJESKOOR  
Zing met z’n allen jouw favoriete Kerstlied. Jij mag het uitkiezen en de rest zingt uit 
volle borst mee.

VOSSENSTREKEN  
Ga de kamer uit en doe een blinddoek om. De anderen ruilen van plek. Kom weer bin-
nen en probeer nu te voelen wie waar zit.

WARME WANTJES  
Je mag gelijk je pakje openmaken, maar wel met wanten aan!
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2A. BALLEN IN DE BOOM
In het bliq vind je 30 ballen met spelletjes erop. Hang deze in de kerstboom. 

Vanaf 7 jaar: Op elke bal staat een sticker afbeelding. Wie een cadeautje krijgt, zoekt een bal in 
de boom met een afbeelding zoals van de sticker op het pakje. Zie illustratie hieronder.

2B. BALLEN OP DE PAKJES
Vanaf 7 jaar: Je kunt ook ballen bij de pakjes doen. In dat geval is het niet nodig om ook een 
sticker op het pakje te plakken. 

Kinderen tot en met 7 jaar krijgen dus alleen een sticker op hun cadeautje. Ze spelen de 

spellen die op de vorige pagina beschreven staan.

Waar staan de sticker afbeeldingen op de ballen?
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3. EXTRA’S VERZAMELEN
Bij sommige spellen heb je wat extra spullen nodig. Op de volgende pagina staat een overzicht 
van alle spellen en welke extra’s je hier wel of niet bij nodig hebt. De spellen staan alfabetisch ge-
rangschikt. Wat je nodig hebt staat ook op de bal. Het meeste zul je al in huis hebben. Verzamel 
alles in een mand of doos.

4. CADEAUTJES KLAARZETTEN
Leg de pakjes onder de boom en zet de mand of doos met de extra’s klaar. 

5. SPELEN MAAR!
De basisregel van dit spel: voor je je cadeautje uitpakt, speel je eerst met elkaar een eenvoudig 
spelletje. Wanneer er erg veel cadeautjes zijn, zal het feest te lang duren. Laat in dat geval ieder-
een een cadeautje uitpakken nadat het spelletje gespeeld is.

Hang de spelletjes na afloop terug in de boom. Dan heb je er de hele vakantie nog plezier van!



Kerst met Ballen - 30 activiteiten voor een hartverwarmende kerst - www.kerstmetballenspel.nl

Spel Sticker Extra’s
Bak 'n Bolletje rendier per persoon een bolletje brooddeeg òf klei òf 

marsepein

Ballonnen Ballet beer per team/rij één ballon

Beregoed Bazelen beer n.v.t.

De Loftrompet konijntjes n.v.t.

Dieren ABC katten dobbelsteen

Hooghouden en fratsen maar rendier 1 mandje en per persoon 1 ballon en iets lekkers 
voor in het mandje (snoepgoed, manderijntje, 
walnoot etc)

Ken je Plek vossen n.v.t.

Kerstbanket katten n.v.t.

Kerstliedjes Hakken vogeltjes n.v.t.

Klaagappels beer per persoon 1 dennenappel

Klingelende Klokjes vogeltjes een klein kerstklokje of belletje

Knuffel	Konijntjes konijntjes n.v.t.

Kop of Staart rendier chocolade munten

Makke Schapen vossen n.v.t.

Pot Geluk konijntjes papiertjes, pennen en een lege pot of vaas

Schaapjes Tellen beer n.v.t.

Schatrapen rendier per persoon een blinddoek en 1 chocolade munt

Smokkelen op de Noordpool katten pakje

Sneeuwballen Race katten propje papier en voor iedereen een rietje

Sneeuwpoppen Pret vossen een winterpeen en per team een wc-rol

Sneeuwpoppen Wals vogeltjes n.v.t.

Snoepgoed Estafette rendier per paar 2 chocolade munten, 1 chocolade kerst-
man en 1 kaplaars

Tik Tok beer eierwekker (of timer)

Varkentjes Wassen konijntjes n.v.t.

Vogeltjeskoor vogeltjes n.v.t.

Vossenstreken vossen blinddoek

Vrolijk Kerstfeest vogeltjes n.v.t.

Warme Wantjes katten wanten of ovenwanten

Wichtelen konijntjes papiertjes, pennen

Zakdraaien vossen per team een lege (vuilnis)zak
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Veelgestelde Vragen
Lijkt dit spel op het Kerst dobbelspel of het hilarisch cadeauspel?
NEE! Je kunt het totaal niet daarmee vergelijken.

Bij het dobbelspel (en alle varianten hierop) worden cadeautjes afgepakt en doorgeschoven. Bij 
Kerst met Ballen bepaal je vooraf wie welk cadeautje krijgt. Er wordt niet mee geschoven. De eni-
ge link tussen de spelletjes en het cadeautje: je mag deze pas uitpakken als je met z’n allen het 
spelletje gespeeld hebt. 

Bij dit kerstspel ligt de focus namelijk op gezellig samenzijn en spelletjes spelen. Bij de andere 
spellen ligt de focus juist op cadeautjes. Ze worden zelfs afgepakt en doorgegeven. Leuk met  
volwassenen, maar voor kinderen is de lol er op die manier snel af!

Voor welke leeftijd is het Kerstspel bedoeld?
Het Kerstspel is in eerste instantie ontwikkeld voor groepen en families waarbij er kinderen zijn in 
de leeftijd van 3 tot 12 jaar oud. De spellen zijn geschikt voor alle type mensen van alle leeftijden 
en daarom ook leuk voor de ouders, grote broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes enz.

Met hoeveel personen kun je het Kerstspel spelen?
Dit spel kan zowel met kleine als grote families gedaan worden. Richtlijn: minimaal 4, maximaal 
20 personen. Een paar spellen zijn minder geschikt voor grote families, een paar andere zijn min-
der geschikt voor een kleine familie. Bij het lezen van de spelinstructies op de ballen wordt van-
zelf duidelijk welke spellen in jullie situatie het meest geschikt is.

Hoeveel cadeautjes zijn bij dit Kerstspel per persoon nodig?
Dat mag je helemaal zelf weten! Sterker nog: het Kerstspel is ook leuk zonder cadeautjes. Je kunt 
het dus ook prima inzetten voor een gezellige oudejaarsavond.

KERSTSPEL MET CADEAUTJES:
Na ieder spel wordt er door 1 persoon een cadeautje uitgepakt. Hou er rekening mee dat het spel 
langer duurt als er meer cadeautjes zijn en er dus meer spelletjes gespeeld worden. 

De ervaring heeft geleerd dat 15 cadeautjes/spellen voldoende zijn voor een geslaagde middag of 
avond.

RICHTLIJNEN 4 TOT 8 PERSONEN:
•	 Groep van 4 personen: maximaal 4 cadeautjes p.p.
•	 Groep van 5-6 personen: maximaal 3 cadeautjes p.p.
•	 Groep van 7-8 personen: maximaal 2 cadeautjes p.p.

Bij grotere groepen is 1 cadeautje per persoon voldoende.

KERSTSPEL INKORTEN BIJ (TE) VEEL CADEAUTJES:
Pas in dat geval de regel aan. In plaats van één persoon laat je iedereen een cadeautje uitpakken 
nadat er een spelletje gespeeld is.
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Zijn cadeautjes persé nodig?
Nee, je kunt de spelletjes met en zonder cadeautjes spelen.

Hoe lang duurt Kerst met Ballen?
Dat hangt af van het aantal spelers en hoeveel spellen je speelt. Dat laatste bepaal je zelf. Vuistre-
gel: 10 tot 15 spellen is genoeg Speel de rest op een regenachtige vakantiedag of gebruik ze om 
Oud & Nieuw te vieren.

Kan het Kerstspel alleen met Kerst gespeeld worden?
Nee hoor, je kunt het de hele Kerstperiode gebruiken bij allerlei verschillende Kerstfeestjes. Ook 
voor oudejaarsavond is het erg geschikt. Of een verjaardagsfeest in de decembermaand.

Wat voor soort spelletjes/activiteiten zijn het?
Het soort spellen is erg divers. Er zitten spellen tussen die echt gericht zijn op sentimenten die 
van oudsher met Kerst geassocieerd worden: familiegevoel, geborgenheid, waardering tonen, 
elkaar verwennen, goede daden verrichten en dergelijke. Andere spellen zijn puur voor je plezier: 
lekker actief, veel lachen, gekke grappen en dergelijke.

Door vooraf te selecteren welke spellen je tijdens je feest wilt gebruiken, kun je vooraf al een 
groot deel van de sfeer bepalen.

Ik heb een andere vraag...
Neem even contact op door een mailtje te sturen naar patriciarits@kerstmetballenspel.nl

Ik probeer je binnen 24 uur te beantwoorden.


