
HET SPEL VAN DE PINATA IN CORONA-TIJD 

           

• Je nodigt een paar bubbels uit en vraagt aan elke bubbel om een degelijke stok en 

een blinddoek mee te brengen. 

• Zelf zorg je voor een stevig touw, een hark en een aantal doosjes/zakjes. Je draagt 

een mondmasker.   

• Je zoekt een geschikte plek t.t.z. een ruime plek waar een boom staat met stevige takken. Je bekijkt de 

boom en kiest een horizontale tak uit. Je kan ook gebruik maken van een open ruimte waar je over een 

stevige balk de koord van de piñata kunt gooien.  

• Je gooit het touw over die tak. Het ene uiteinde maak je vast aan (het uitstekend stuk ijzerdraad van) 

de piñata, het andere uiteinde is er om door iemand vastgehouden te worden voor het eigenlijke spel.  

• Je zorgt voor een ruime kring rondom de plek bv door met takken een cirkel op de grond te maken, 

iedereen blijft daarachter staan tijdens het spel, elkeen bij zijn bubbel uiteraard. 

 • Je leidt in door wat uitleg te geven: Iedereen krijgt beurtelings de kans om de piñata met zijn stok een 

stoot te geven. Het is de bedoeling dat je -al dan niet met een blinddoek- met je stok de piñata raakt en 

een ferme mep geeft. We willen immers het corona-virus verslaan, we kunnen ons ook nog andere 

dingen voorstellen die we liever niet meer willen meemaken,…  

• Je vraagt iemand die het losse uiteinde van het touw heen en weer in beweging brengt en zo de piñata 

op en neer, links en rechts laat bewegen…  

• Beurtelings laat je elk kind/jongere/volwassene op de piñata slaan. Wij beginnen meestal 

met de jongste, de oudere kinderen en volwassenen doen een blinddoek aan. We laten 

gewoonlijk elkeen 3x op de bol slaan.  

• Gaandeweg vallen de uitsteeksels van de piñata, er komen gaten in de bol en zo valt er een 

en ander op de grond.  

• Je legt het spel stil als er een aantal snoepen of voorwerpen op de grond liggen, je brengt ze zelf bij 

elkaar, zo worden dichte contacten tussen de bubbels vermeden.  

• Op den duur komen er meer en meer gaten en valt er meer en meer op de grond. Het spel is gedaan 

als de bol volledig is vernield!  

• Je verzamelt zelf de snoepen of dingetjes en verdeelt ze in doosjes/zakjes, je zet ze op afstand van 

elkaar.  

• Elke bubbel kan na het spel zijn zakjes/doosjes komen ophalen. De corona is nu helemaal verslagen! 

Hopelijk voor altijd!  

 


