
 

 

Romeinse spellen 

   om thuis te spelen 
 

Beeldenspel 

>> Alle “beelden” lopen door een ruimte. Als er geklapt wordt  
staat iedereen stil in een bepaalde houding. Eén persoon moet de 
beelden goed bekijken en verlaat vervolgens de ruimte. Er wordt 
nu één beeld gewijzigd en de persoon die de ruimte verlaten heeft 
moet raden welk beeld dat is. 

 

 

Bikkelen 

>> Bikkelen is een behendigheidsspel dat al in de Romeinse tijd werd gespeeld. Vaak werden er 
kleine schapenbotjes gebruikt, maar ook kleine stukjes metaal of steentjes zijn geschikt.  

 

 

Strooi voorzichtig de bikkels op de grond. Pak één 
bikkel op met je schrijfhand. Gooi deze omhoog en 
pak heel snel een andere bikkel van de grond met 
dezelfde hand. Probeer de bikkel met dezelfde hand 
op te vangen. Je hebt dan twee bikkels in je hand. Is 
het gelukt? Dan mag je één bikkel opzij leggen en 
verder gaan. Lukt het niet? Probeer dan opnieuw. Je 
mag het drie keer proberen. Ben je af of heb je alle 
bikkels? Dan mag de ander proberen. 

 

 

 

 

  

Wil je thuis of op 
school ook wat 

Romeins vermaak? 
Hieronder vind je 
een aantal ideeën. 
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Klassieke beelden [Annemaria Koekoek] 

>> De deelnemersgroep kiest een geschikte ruime ruimte. Deze ruimte stelt een museum vol 
klassieke beelden voor. Eén van de deelnemers is de “nachtwaker”. 
‘s Avonds komen de beelden tot leven, maar de nachtwaker probeert hen te betrappen.  

De deelnemers kiezen een plek naast elkaar tegen één van de muren in de ruimte en nemen een 
houding aan die een oud Romeins standbeeld volgens hen zou kunnen hebben. De nachtwaker 
staat voor de tegenovergestelde muur (of een denkbeeldige lijn buiten). Dan draait hij zich af van 
de beelden en roept langzaam An-ne-ma-ri-a-Koe-koek!! 
Terwijl deze woorden worden uitgesproken mogen de beelden richting  de muur van de 
nachtwaker bewegen, maar wanneer de nachtwaker klaar is met het uitspreken draait deze zich 
weer om en kijkt de beelden aan. Deze mogen op dat moment niet meer bewegen en proberen 
weer in de vorm van een standbeeld te staan. Ziet de nachtwaker één of meerdere van de 
beelden toch nog bewegen, dan zijn deze af. De nachtwaker herhaalt het omdraaien totdat alle 
beelden af zijn, of het één van de beelden lukt om de muur achter de nachtwaker aan te raken. 
Als een beeld hierin slaagt dan neemt deze de rol van de nachtwaker over. 

 

Kleurplaat van een Castellum 

>> De grens van het Romeinse rijk wordt de limes genoemd, en deze liep eeuwenlang door 
Nederland. Natuurlijk waren er veel soldaten nodig om deze grens in de gaten te houden. De 
soldaten verbleven in forten. Kleinere forten voor een paar honderd soldaten werden castella 
genoemd. 
Op deze kleurplaat zie je een voorbeeld van een fort dat is opgegraven bij Vechten. Er lopen 
aarden wallen, greppels en muren rondom het fort om deze beter te kunnen verdedigen. Buiten 
deze verdedigingsmuren zijn nog andere gebouwen te zien. Hier woonden de gezinnen van 
soldaten en mensen die met de mensen in de forten en dorpen handelden. 

Deze kleurplaat is gemaakt door Mikko Kriek  

 

 


