
 

Het monster van Loch Ness is 
verstopt!
We spelen omgekeerd verstoppertje
Het monster van Loch Ness: bijna niemand heeft hem ooit gezien. Wij spelen 
dat één iemand het monster is, de rest probeert hem te vinden! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 
kinderen

Wat heb je nodig?
• optioneel: materiaal om zelf maskers mee te maken (kartonnen bordje, lijm, verf, elastiekjes, 

perforator)
• optioneel: masker uit de bijlage 
• optioneel: kleurpotloden en/of stiften
• optioneel: schaar

Wat gaan we doen?
Kennen jullie het monster van Loch Ness? Sommigen zeggen dat dit dier in Schotland, in het meer van Loch 
Ness leeft. Maar (bijna) niemand heeft hem ooit gezien! Spannend hè.. Wij hebben hier een tof spel bij 
bedacht: omgekeerd verstoppertje! Eén iemand is het monster van Loch Ness en de anderen proberen hem 
te zoeken.

Info over het monster van Loch Ness
• https://www.youtube.com/watch?v=Q0REzdJDYlA

 



 

Laten we gaan beginnen!
Kies iemand uit die het monster van Loch Ness mag zijn. Hij of zij gaat zich zo goed mogelijk proberen te 
verstoppen. De anderen proberen het monster te vinden. Zodra iemand het monster gevonden heeft gaat 
hij bij het monster zitten maar wel heel stil. Zodra iedereen het monster gevonden heeft, mag de laatste die 
het monster vond het nieuwe monster zijn! 

Variaties:
• Eigenlijk is dit spel niet compleet zonder een écht monster. Laat de kinderen daarom hun eigen Loch 

Ness masker maken! Tips en ideeën voor het maken van maskers kun je vinden in dit draaiboek: 
https://online.doenkids.nl/activities/72 Dit masker kan het monster van Loch Ness opzetten, zodra hij 
of zij zich gaat verstoppen. Dit maakt het nóg spannender!

• Als de kinderen wel een masker op willen, maar je hier niet zoveel tijd aan kwijt wilt zijn, kun je ook 
het masker uit de bijlage gebruiken.

• Wil je het nog een stukje moeilijker maken? Laat de kinderen het masker dan in verschillende stukken 
knippen en verstop deze! De kinderen moeten dan niet op zoek gaan naar een 'persoon', maar naar 
de verschillende puzzelstukjes! Zodra alle puzzelstukjes in elkaar gelegd kunnen worden en het 
masker compleet is, is het spel afgelopen.
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