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Olympische competitie 

  
Naam:  Olympische competitie 
Type:  Themaspel in teamverband 

 
Aantal deelnemers : minimaal 6 
Aantal leiders  : minimaal 3 
Duur spel   : half uur 
 
Omschrijving 
 
Tussen drie Olympische kampen (China, Zuid Afrika en Griekenland) heerst grote rivaliteit. 
Die is zo groot dat ze allemaal bij de openingsceremonie getooid willen gaan met een aantal 
officiële Olympische attributen:  
 
- de Olympische vlag 
- de eerste set medailles 
- het Olympische vuur. 
 
Deze attributen zijn door het Olympisch comité natuurlijk goed verstopt. De verschillende 
kampen gaan in het zoekgebied op zoek naar de attributen. Hebben ze een attribuut gevonden 
dan moet die snel naar het eigen kamp worden gebracht. Zijn alle drie de attributen in één 
kamp dan heeft het betreffende land gewonnen. 
 
Probleem is dat zodra iemand met een attribuut rondloopt, hij getikt kan worden door iemand 
van een ander kamp. Gebeurt dit dan moet deze het attribuut en zijn nationaliteitsbandje 
inleveren. De tikker gaat naar zijn eigen kamp en levert daar beide in. De getikte sporter moet 
ook naar dit kamp om zijn nationaliteitsbandje te halen (die hij pas na 5 minuten krijgt). 
 
Sporters mogen ook attributen stelen uit andere kampen. 
 
Winnen van spel   
 
§ Een land heeft gewonnen als deze alle drie de attributen in hun kamp hebben liggen. 
 
Spelregels 
 
§ Er mag maar één attribuut tegelijkertijd worden gedragen. 
§ Als je getikt bent moet je het attribuut inleveren maar ook alle nationaliteitsbandjes. 
§ Het nationaliteitsbandje moet zichtbaar gedragen worden. 
§ Pas als je bij het kamp bent waar jouw nationaliteitsbandje is, gaan de 5 minuten lopen. 
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Olympische competitie 

Tips voor de deelnemers 
 
§ Bewaak je eigen kamp zodra er een attribuut in ligt. 
 
Taak leiding 
 
§ Bij elke kamp staat een leider die affluit zodra er drie attributen in het kamp liggen. Ook 

bewaakt hij de getikte sporters. 
§ Resterende leiders lopen door het spelgebied of vullen de teams aan zodat iedereen 

evenveel sporters heeft.  
 
Materiaal 
 
§ Olympische vlag. 
§ Drie medailles (goud, zilver en brons) 
§ Olypische fakkel 
§ Nationaliteitbandjes. 
 
 
Variaties/uitbreidingen 
 
§ Leden van het Olympisch comité stelen de attributen terug en verstoppen deze opnieuw. 
 
Evaluatie 
 
Datum   : 
Leiders   : 
Aantal deelnemers : 
 
Ruimte voor opmerkingen en suggesties voor verbeteringen. Invullen door alle betrokken stafleden.   


