
Wat heb  je nodig?

• Voetbal

Fopbal Hoe speel  je dit spel?

• Maak 2 teams, laat beide teams in een kring 
staan met hun benen wijd.

• Wijs binnen elk team een Koning(in) aan 

• De Koning(in) gaat in de kring van het andere 
team staan met de bal aan de voet.

• De Koning(in) kan twee dingen doen:

• De bal door het poortje van een leerling 
spelen

• Doen alsof hij/zij de bal door het poortje 
gaat spelen

• De leerlingen in de kring moeten proberen de 
bal tegen te houden of om stil te blijven staan 
als ze gefopt worden.

• Gaat de bal door een poortje? Of beweegt 
een leerling als hij/zij gefopt wordt? Dan is die 
leerling af. Deze leerling voegt zich bij de kring 
van het andere team.

• De Koning(in) die als eerste alle leerlingen 
van het andere team naar de andere kring 
weet te spelen, heeft gewonnen.

Welk team kan het 
beste foppen?

Variatie 

Makkelijker

• Gooien in plaats van schieten. De 
spelers in de kring moeten nu hun 
armen op hun rug doen.

• Rollen in plaats van schieten. De 
leerlingen gaan op de grond in een kring 
zitten en rollen de bal over de grond.

• Maak 1 kring met 1 Koning(in) in het 
midden en probeer zo veel mogelijk 
punten te halen. De Koning(in) krijgt 
een punt als hij/zij de bal door een 
poortje speelt of als een speler 
beweegt zonder dat de bal gespeeld 
wordt. De spelers krijgen een punt als 
ze de bal tegenhouden.

Uitdagender

• Als een leerling in de kring van het 
andere team de bal weet tegen te 
houden, dan mag hij/zij weer terug naar 
zijn eigen kring.

• Heeft een leerling de bal 
tegengehouden in zijn eigen kring, dan 
moet er een leerling van het andere 
team bij deze kring aansluiten.

Hoe ziet het eruit?

ALLE


