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CLUEDO MEETS JUNGLE SPEED 

  

Doel van het spel: 
Als ploeg om ter eerst alle tips oplossen en de dader vinden. 

Verloop: 
Een van de animatoren komt in paniek naar het speelplein: al het spelmateriaal is gestolen! De 
politie is al langs geweest een heeft enkele verdachten kunnen oppakken.  

De kinderen kunnen de identiteit van de dader achterhalen door op verschillende plaatsen 
van het speelplein op zoek te gaan naar tips.  

Elke ‘tipplek’ is aangeduid met een ballon.  

Bij elke ballon moet een groepje (max. Vier kinderen) een rondje Jungle Speed spelen. De 
eerste die de totem succesvol pakt, mag de tip zien en mogelijke verdachten van het lijstje 
schrappen.  

Wie kan de dader als eerste pakken en waar is het spelmateriaal verstopt? 

Doelgroep 10 tot 12 jarigen 

Soort spel Spel met spelregels 

Aantal deelnemers 16 deelnemers onderverdeeld in groepjes van vier 

Materiaal Spel: jungle speed 

Ballonnen 

Lijst met verdachten 

Tips op elke plek met een ballon 
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Speluitleg   

Beeld de situatie uit met een aantal animatoren. 

Iemand is verkleed als agent en komt in het lege lokaal. 

Toon foto’s van de verdachten (verklede animatoren) zodat de tips duidelijk zijn voor 
iedereen. 

Spelprikkels   

Maak het spannend met tijdsdruk: je hebt maar twee minuten de tijd om na elke tip een 
verdachte aan te duiden. 

Je speelt zelf mee als ‘mol’ en probeert iedereen op het verkeerde spoor te brengen. 

Laat de kinderen zelf een misdaadscenario bedenken voor een gelijkaardig spel voor de 
andere groepen of voor de animatoren. 

Taaltips   

Laat iemand van de kinderen, samen met jou, het spel ‘jungle speed’ uitleggen aan de andere 
kinderen die het spel niet kennen. 

Geef de kinderen de kans om te overleggen bij het vinden van de tips. 

Moedig aan, help de groep om met de tips aan de slag te gaan, stel vragen over de tips ... 

Mogelijke thema’s   

Detectives, mysteries op het speelplein. 

 


