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Ik verveel me… Ik verveel me! 
Hoe kan dat nou? Er is genoeg te doen op Curaçao. Maarre… je moet wel een 
beetje lef hebben. Ben jij een kind met lef? Hou je van anders? Hou je van gek?

Natuurlijk.
 
 Ja? Waar wacht je dan nog op? Sla dit boek open. En ga wat leuks doen! 

Curaçao voor kinderen met lef  is een boek dat de lezer prikkelt om op een bij-
zondere manier naar het eiland te kijken en het te beleven. Welke spelletjes kun je 
op de pontjesbrug spelen, ga mee op jacht naar dinobotten langs een indianen-
pad, maak een prachtig beeld in de beeldentuin aan de kust, verzamel schatten, 
wees een klautergeit op de Christoffelberg of ervaar een huwelijks-gruwelijks-
ceremonie. 

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel staat vol met vreemde spelletjes 
en alles-behalve-vermoeiende-vragen die kinderen op Curaçao meteen kunnen 
uitvoeren of beantwoorden. Woon je niet op Curaçao? Dan is er een alternatief 
spel. 

In deel twee gaan we kijken naar de spellen die de Curaçaose kinderen en jeugd  
zelf verzinnen en op het schoolplein of thuis spelen. Wat is ‘hot’ en wat is ‘not’?  

In deel drie bezoeken we culturele gemeenschappen die al langere tijd op 
Curaçao wonen. Wat doen Chinese kinderen bijvoorbeeld voor spelletjes? 
Alleen of samen met hun ouders. Zijn hier nieuwe spellen te ontdekken? 
Spellen die jij en ik ook graag willen leren?

Het eiland kent veel verborgen plekken… 

Voor kinderen met lef
Grensoverschrijdend 

Ook kinderen buiten Curaçao hebben met dit activiteitenboek 
urenlang speelplezier!
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Sommige spelletjes kent iedereen. Waar ter wereld je ook geboren bent, 

stoelendans, trefbal, touwtrekken, knikkeren, hinkelen, touwtjespringen en 

elastieken heb je vast wel eens gedaan. Zin om nieuwe spellen te leren?

Ik ben echt blij verrast door de geweldige spellen die kinderen zelf ver-

zinnen en die ik voorbij heb zien komen op Curaçao. Wat te denken van 

een jongen die oude muggenrackets en wekkers sloopt en er zijn eigen 

robot van bouwt? Of een broer en zus die in een geknalde speakerbox 

een grote magneet ontdekken en deze achter zich aan slepen op het 

strand en als schattenvanger gebruiken? 

Van het Chinese spel ‘begraafplaatsen bezoeken’ krijg ik spontaan 

kippenvel. Het Surinaamse spel djoel zweept je helemaal op en brengt 

je in ademnood. En een feestmaaltijd zal nooit meer hetzelfde zijn als je 

eenmaal het joodse spel ‘stelen van het brood’ hebt gespeeld. 

Het boek Curaçao – voor kinderen met lef is gestart met het verzinnen 

van spelletjes voor Cpost, een online magazine over Curaçao. Het eerste 

deel van dit boek bevat spelletjes die in Cpost hebben gestaan tussen 

2008 en 2011 in de vaste kinderrubriek Klein Curaçao. Nadat ik allerlei 

rare spelletjes had verzonnen, was ik erg benieuwd naar de spelletjes 

die kinderen van nu op Curaçao zelf bedenken en op het schoolplein 

of thuis spelen. Een mooie zoektocht over het eiland was het gevolg. 

Masha danki voor al die prachtspellen die ik van jullie mocht leren. Die 

spelletjes staan in het tweede en derde deel van dit boek. 

Tur kos bon & magistraal speelplezier!

Charlotte Doornhein                 

Nederland, 22 mei 2013 

WOORD VOOR WOORD:     

      VOORWOORD    



54

INHOuDSOPGAVE
DEEL I  

VREEMDE SPELLETJES & ALLES-BEHALVE-
    VERMOEIENDE-VRAGEN 9

Pontjesbrug    10

Spelletjes voor op de pontjesbrug 11

Kleine draken 12

Leguanenspel 13

Klautergeiten  14

Spelletjes voor op de Christoffelberg 15

Statige landhuizen 16

Minispeurtocht langs landhuizen  17

Stormen & wensen op Curaçao 18

Creatief met afgestorven koraal 19

Eiland hoppen 20

Wensen vervullen 21

Ja, ik wil!  22

Huwelijks-gruwelijks-ceremonie  23

Vissies kijken 24

Onderduiken 25

Dinobotten zoeken 26

Indianentrail volgen 27

Schat zoeken 28

Schatten verzamelen 29

Moddervoet & smoorverliefd… 30

Piratenmoed en prinsessenspierballen 31

Het is weer kapoktijd! 32

In dromenland 33

Sporen zoeken 34

Beeldentuin en kwallenbad 35

Regen, regen en nog eens regen! 36

Indianendans bij het verdwenen meer 37

Cactusgevaar! 38

Fraaie cactus 39

Verhuisperikelen  40

In de dozen 41

© Foto's  MARLOES VOOGSGEERD



76

DEEL II  

SPELLETJES OP CURAÇAO - WAT IS HOT?  42

Lekker zweten 43

Wie is er bang in het donker? 50

Lekker boeven… 52

Monsters & aliens fly in the sky 55

Het betere knutsel- en priegelwerk 58

Op schattenjacht  62

Zenuwslopende spelletjes 64

Fantastische fantasie 68

Beestachtige natuur 69

Meesterbouwers 72

DEEL III  

SPELEN IN ANDERE CULTUREN OP CURAÇAO 74

Geestig 75

Krachten meten 76

Los gaan in de natuur 77

In beweging 79

Kunstwerkjes 81

Verleden tot leven wekken 83

Lacht het geluk je toe? 84

Speel smakelijk! 85

Uitdagende spellen 86

Vingervlug 89

Ren de longen uit je lijf 95

Hinkelspelletjes voor gevorderden 98

Wervelende liedjes en klaterende klapspelletjes 101

Sterke tradities 106

CHINESE SPELLETJES

JOODSE SPELLETJES

SURINAAMSE SPELLETJES

© Foto's  MARLOES VOOGSGEERD



98

DEEL I  

VREEMDE SPELLETJES 

& ALLES-BEHALVE-

VERMOEIENDE-VRAGEN 

In dit deel word je uitgedaagd om vreemde spelletjes 

te spelen en Curaçao op een onalledaagse manier 

te ontdekken. 

Wie durft? Voor kinderen met lef.

  

BLEEEEEEH! 111

Boekengekte 111

Vandaag ben jij een schrijver 112

ANTWOORDEN? 113

OVER DE AUTEUR 116

Bibliografie 117

VERKLARENDE WOORDENLIJST 118

Papiamentu woorden 118

Engelse woorden 119

Surinaamse woorden 119

Nederlandse woorden 119

© Foto's  MARLOES VOOGSGEERD

99



1110

Pontjesbrug

??? VRAAG ??? VRAAG ??? VRAAG ??? VRAAG ??? VAGE VRAAG! SPELLETJES VOOR OP DE PONTJESBRUG

Hoi! Je bent waarschijnlijk al heel vaak over de 

pontjesbrug op Curaçao gelopen. Wiebelend als 

een dronkenman. Maar weet je hoeveel boten de 

brug eigenlijk dragen? Nee? Tijd om ze te gaan 

tellen!

De pontjesbrug heeft: 

a. 10 boten

b. 14 boten

c. 15 boten 

1. Ga op één been staan in het midden van de 

pontjesbrug. Hoe lang houd je dit vol? (stopwatch!) 

Je kunt dit spel ook met zijn tweeën spelen. Ga 

tegelijkertijd op één been staan. Wie het eerst met 

zijn voet de grond raakt is af.

2. Ga op het Brionplein staan of aan de Punda-

kant en teken een huis met ramen, een deur en een 

dak. Teken een cactus naast het huis en de zon aan 

de hemel. Loop de pontjesbrug op en stop halverwe-

ge. Probeer op een nieuw blaadje precies dezelfde 

tekening te maken. Lukt dit? 

3. Loop in een rechte lijn de pontjesbrug over. Volg 

een spoor van klinknagels. Probeer niet van je route 

af te wijken. Haal je de overkant? Of ben je opzij 

gegaan voor tegenliggers? 

Nodig: 

stopwatch 

pen 

notitieblokje/

schrift 

vriend(in)

Als je niet op Curaçao bent: 

Je kunt spel 1 en 2 ook op 

een gewone pont spelen. Of 

op een trampoline. Probeer 

maar eens al springend een 

huis te tekenen… Voor spel 

nummer 3 heb je wel de 

pontjesbrug nodig. Tijd om 

weer eens op vakantie te 

gaan naar Curaçao! 
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kLeine draken

??? VRAAG ??? VRAAG ??? VRAAG ??? VRAAG ??? GARE VRAAG!

1. De leguaan ziet eruit als een 

kleine draak. 

Maar vecht hij ook als een 

draak? Hoe schakelt hij zijn te-

genstander uit? Met zijn:

a. hypnotiserende blik

b. scherpe klauwen

c. zwiepende staart

d. giftige tong

2. Leguanen poepen overal. 

Je hebt hun zwarte poep vast 

wel eens gezien. 

Maar hoe ruikt leguanenpoep? 

Aan welke geur moet je meteen 

denken? Lijkt het ergens op?

LEGUANENSPEL

1. Kijk elkaar recht aan. Wie het eerste met zijn 

ogen knippert is af.

2. Pak de schminkdoos of leen make-up van je 

moeder en probeer van je hand een echte legua-

nenklauw te maken. Maak er een foto van en stuur 

die naar de uitgever op: curacao@levendiguitgever.nl

3. Maak een oud palmblad met een touw om je 

middel vast: het blad zit boven je billen. Probeer met 

je ‘staart’ je vriend(in) te raken. Wie het eerst getikt 

wordt is verslagen. 

4. Je hebt vast geen giftige tong, maar misschien 

wel een hele lenige. Probeer met je tong je eigen 

neus aan te raken. Als dat niet lukt, moet je met je 

tong de neus van je vriend(in) aanraken. Ha, ha! 

Nodig: 

twee palm-

bladeren 

schmink 

vriend(in)

Als je niet op Curaçao bent: 

Palmbladen uit spel 3 zijn 

niet overal te vinden. Je kunt 

hier natuurlijk ook een lange 

buigzame tak voor gebrui-

ken. Of lege wc- en keuken-

rollen met tape aan elkaar 

plakken tot je een mooie 

staart hebt geknutseld. 

©
 F
o
to

  M
a

rlo
e

s 
Vo

o
g

sg
e

e
rd

©
 F
o
to

  M
a

rlo
e

s 
Vo

o
g

sg
e

e
rd

©
 F
o
to

  M
a

rlo
e

s 
Vo

o
g

sg
e

e
rd

©
 F
o
to

  A
st

rid
 A

b
e

rs
o

n
-K

w
a

n
te

n

1312



4544

 kUS-TIKKERTJE

 Ach ja, altijd leuk. Zeker als je verliefd bent. Zucht.

 Kus-tikkertje met verlos

Een kind is de tikker. Als je getikt wordt, blijf je stokstijf staan met je armen 

over elkaar. Je kunt alleen weer in beweging komen en meedoen met 

het spel als iemand anders je kust. 

 Kus-tikkertje met jagen

Een kind is de tikker. Als je getikt 

wordt moet je de tikker een kus ge-

ven. Daarna ben jij de tikker. En kun 

je achter iemand aan gaan jagen 

die je leuk vindt… 

 zOMBIE-TIKKERTJE

 Ooit de muziekclip Thriller van Michael Jackson gezien? Nee? Nou,  

 daar kun je wel wat inspiratie opdoen voor dit spel. 

Een kind is een strompelende zombie en probeert de andere kinderen 

te tikken. Zodra je getikt wordt verander je ook in een wankelende zom-

bie en ga je meehelpen met tikken. Zo komen er steeds meer zombies 

bij. Totdat er geen normale kinderen meer over zijn en iedereen een 

zombie is geworden. Dan stort je allemaal tegelijk neer op de aarde en 

verdwijn je weer in je graf… 

Wil je het echt eng maken? Dan kun je dit spel natuurlijk ook in de sche-

mering spelen. 

 LUMMELEN

 Dit spel speelde ik vroeger ook! Weet je wat het woord lummelen  

 betekent? Lanterfanten (je tijd verdoen) of – bij kaartspelen – tijdelijk  

 niet meespelen. En het is dus ook de naam van een balspel. 

Twee kinderen gooien een 

bal naar elkaar over en een 

derde kind (de ‘lummel’) staat 

in het midden. Diegene in het 

midden probeert om de bal 

te onderscheppen. Best wel 

lastig want er kan gegooid, 

gestuiterd en gerold worden. 

Lukt het de lummel om de bal 

af te pakken, dan moet het 

kind dat het laatste de bal 

heeft geworpen de lummel zijn 

en in het midden gaan 

staan. 

 

 (MONSTER) PAKKERTJE

 Ouderwets pakkertje

Er zijn twee of drie pakkers. Word je gepakt/getikt dan moet je stil blijven 

staan, met je benen wijd. Een ander kind kan je bevrijden door onder je 

benen door te kruipen. Wie wint? De pakkers of de andere kinderen? 
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kRACHTEN METEN

 WIE IS DE MACHTIGSTE?

Dit spel speel je met twee partijen. Per partij wordt een leider gekozen. 

De leider geeft de kinderen in zijn/haar groep allemaal verschillende rol-

len: koning, koningin, soldaat, generaal, verkenner etc. Het is de bedoe-

ling dat je iets van de andere groep probeert te veroveren. Dat kan een 

vlag zijn, maar bijvoorbeeld ook een bijzondere schat. 

Als twee kinderen van de verschillende partijen elkaar tegen komen, 

gaan ze tegenover elkaar staan en vertellen wie ze zijn. De ‘machtigste’ 

mag doorgaan met het spel, de ander is af. 

De partij die als eerste bij de vlag/schat van de tegenpartij weet te 

komen heeft gewonnen. 

   BENEN INHAKEN

Dit spel speel je met twee kinderen samen. Steek 

allebei één been naar achteren met je voet 

omhoog (je knie wijst naar de grond). Haak jullie 

benen in elkaar. Je staat nu allebei op één been 

en begint in het rond te hinkelen en zingt een lied. 

Wie houdt dit het langste vol? Wie als eerste weer 

met twee benen op de grond staat is af. 

 PLUKWEDSTRIJD

Klim in een fruitboom en doe een wedstrijd. Wie kan de meeste rijpe 

vruchten plukken? 

 DWARRELENDE VEREN

Ren achter eenden of kippen 

aan en probeer er eentje met 

je blote handen te 

vangen...

 

LOS GAAN 
      IN De NATuuR

SCHINESE SPELLETJES CHINESE SPELLETJESS
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Op Curaçao bestaat er in het Papiamentu een eigen versie. Het lied 

begint als volgt: un dia, un dia sapaté ta’tin un galiña… (te vertalen als: 

er was eens een schoenmaker, die had een kip…) 

Zelfs in het Surinaams zijn er diverse vormen. Ik kwam op internet het 

Surinaamse spel ‘gongote’ tegen van de moederkip met kuikens tegen 

één roofvogel. Het wordt net even iets anders gespeeld dan de moeder-

kip tegen de ratten en heeft ook een andere tekst.

NAPOLEON MARCHEERDE

Kinderen staan in een rij tegenover elkaar. Ze kruisen hun armen en 

houden de handen van het kind tegenover hen vast. Ze zingen het lied 

van Napoleon (zie hieronder) en bewegen met hun armen heen en 

weer (een zaagbeweging). Van voren komen de paarden door de kin-

derhaag heen. Er stappen steeds twee kinderen voor uit de rij. Zij duiken 

eerst onder de andere kinderarmen door en proberen de ‘poort’ bij de 

laatste twee kinderen door te breken; er dwars doorheen marcheren 

als soldaat of als een ruiter te paard zodat de 

gekruiste armen loslaten. Daarna stellen zij zich 

achter in de rij op. Het lied wordt opnieuw ge-

zongen en de twee volgende kinderen mogen 

proberen de poort te breken. 

Napoleon marcheerde

Met zijn honderdduizend man

Marcheerde langs de poort

Broko poort! (breek de poort!)

Glorie glorie hallelujah (vrede zij met u)

VINGERVLuG

 kNIKKEREN

Zin in knikkerpret? Zoek al je kleine knikkers bij elkaar. Leg deze dicht 

tegen elkaar op de grond. Ga op een paar meter afstand staan en 

probeer met één knikker om de anderen te raken. Laat de berg knikkers 

lekker uit elkaar spatten! Was het raak? Dan mag je nog een keer. Mis? 

Dan is de volgende aan de beurt. 

Je kunt verschillende technieken uitproberen. De knikker rollen. De 

knikker werpen. In een rechte lijn. Via een kromming of zig-zagtechniek… 

Kraak je vingers en laat ze hun werk maar doen!

 kLEPPEREN

Klepperen wordt actief in Curaçao en Suriname beoefend door Cu-

raçaose en Surinaamse kinderen. Vroeger werd het ook in Nederland 

gedaan. 

Breek een houten liniaal of een mooi plat stevig latje in tweeën. Houd 

de twee stukken in één hand vast met twee vingers tussen beide stukjes 

hout in. Klepperen maar. Snel heen en weer bewegen van het hout 

maakt dat je een mooi ritmisch geluid krijgt. 

SURINAAMSE SPELLETJESSSSURINAAMSE SPELLETJES
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De kinderen aan tafel mogen proberen om ongezien het stuk matze te 

‘stelen’ en het te verstoppen. Zij geven de matze pas terug als ze er iets 

anders voor in de plaats krijgen. 

Er zijn ook families waarbij het hoofd van het gezin de halve matze ver-

stopt en de kinderen tijdens de viering van het paasfeest op zoek gaan 

naar de matze. Wordt het brood gevonden dan krijgen ze een kleine 

beloning. 

Dit spel wordt over de hele wereld in joodse families gespeeld tijdens de 

paasviering en is bedoeld om de kinderen wakker te houden tijdens de 

lange paasviering en -maaltijd. 

Verras je ouders

Lukt het jou om – alleen of samen met je broer/zus – tijdens een feest-

maaltijd stiekem het brood van tafel te ‘stelen’? Je kunt van tevoren 

een tactiek afspreken; de één leidt jullie ouders af en de ander pikt 

het brood. Hoe lang duurt het voordat je ouders door hebben dat het 

brood weg is? En wat wil je hebben in ruil voor het brood? 

Intermezzo spelletjes 
uit Chinese, Surinaamse en joodse gemeenschap

Allereerst heb ik mijn vrienden en kennissen uit deze gemeenschappen 

gevraagd naar de spelletjes die hun kinderen spelen. Daarna ben ik op 

pad gegaan om onbekenden hierover te ondervragen. Dat betekent 

dat ik een toer heb gemaakt langs wasserettes, restaurants, warungs, 

toko’s, snackbars, speelgoedzaken, supermarkten, elektronische zaken 

enzovoort om met Chinese, Surinaamse en joodse mensen op Curaçao 

te praten. 

Daar kwamen verschillende verhalen uit naar voren. Wat ik meermalen 

hoorde is dat kinderen tegenwoordig weinig (buiten)spelen, maar 

dat zij vooral achter de computer en tv zitten. Daarnaast hoorde ik

 – ook van de kinderen zelf – dat zij compleet geïntegreerd zijn in 

de Curaçaos-Nederlandse gemeenschap en dat zij dezelfde spelletjes 

spelen als de kinderen op school. Geen afwijkende spelletjes. Geen 

spelletjes die specifiek voor hun gemeenschap en cultuur zijn. 

Schrijnende verhalen kreeg ik ook te horen. Van een Surinaamse dame 

die mij met tranen in haar ogen vertelt dat ze eigenlijk niet weet wat 

voor spelletjes haar twee kleuters spelen. Omdat ze altijd aan het werk 

is. Of het verhaal van het Chinese pubermeisje dat op Curaçao gebo-

ren is en zonder enige emotie vertelt dat ze geen Chinese spelletjes van 

haar ouders heeft geleerd omdat haar ouders geen tijd hebben voor 

haar. 

Hoe kom ik dan aan die spelletjes die ik hiervoor beschreven heb? 

Omdat er toch nog kinderen en volwassenen te vinden zijn die hierover 

willen vertellen. Kinderen die niet op Curaçao geboren zijn, maar hun 

vroege jeugd in het moederland hebben doorgebracht. En die zich de 

spelletjes uit die periode nog levendig herinneren.

SJOODSE SPELLETJES
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OVER DE AuTEuR

 CHARLOTTE dOORNHEIN

schrijft kinderboeken, korte verhalen 

en gedichten

Schrijfster Charlotte Doornhein (1972) is geboren in Bunnik en groeit op 

in Groot-Ammers aan de rivier de Lek in Nederland. In 2001 ontstaat haar 

belangstelling voor Hongarije door een vakantie in dit land. Charlotte 

wordt meteen verliefd op de gastvrije mensen, de wilde en ongerepte na-

tuur en de bijzondere cultuur. Nog vele reizen naar Hongarije volgen en 

dit levert inspiratie op voor haar eerste kinderboek Hein Stekel en Lászlo. 

Charlotte Doornhein emigreert in 2006 naar Curaçao samen met haar 

man Olaf, kinderen Imre en Jurn en haar honden. Charlotte is de beden-

ker van het festival de Literaire Tippelzone (voor volwassenen) en de Lite-

raire TRippelzone (voor kinderen) op Curaçao. Naast het werk aan haar 

kinderboeken is Charlotte redactielid van Cpost – het kleurrijke online 

magazine voor de Curaçaoliefhebber – en jurylid van de Poem Express 

tijdens het jaarlijkse NANA kinderboekenfestival op Curaçao.

Zomer 2011 keert Charlotte met haar gezin terug naar Nederland. Om 

het gevoel uit de tropen vast te houden, wordt zij lid van Simia Literario 

(een organisatie van Nederlands Antilliaanse en Arubaanse schrijvers in 

Nederland).

Vijf jaar opgaan in de Caribische cultuur inspireert haar tot het schrijven 

van Caribisch getinte boeken. Het kinderboek Shervison vindt een schat 

heeft een Antilliaans kind in de hoofdrol en verschijnt ook in het Papia-

mentu; Shervison ta deskubrí un tesoro. 

Charlotte’s crossover roman Kwelgeesten rond de kapokboom speelt 

zich af op het eiland Curaçao. Het boek behoort tot de categorie young 

adult books en is een multimediaal boek. Samen met beeldend kunste-

naar Frouwkje Smit maakt Charlotte een kunstvideo bij het boek die de 

lezer met QR-codes op zijn smartphone kan bekijken. In november 2011 

vindt de lancering van boek en video op het festival Hollandse Nieuwe 

in Amsterdam plaats en tevens in Teatro Luna Blou op Curaçao tijdens 

een speciale voorstelling voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. 

Charlotte is oprichter en eigenaar van Charlotte’s WeBB. Het digitale 

prentenboek Lettervreters, vuurtorens en piratenboten maakt Charlotte’s 

WeBB in samenwerking met Rock Paper Scissors en Denkgenoten en 

verschijnt in 2012 in zes talen. 

Charlotte leeft eigenlijk in drie werelden: de Nederlandse, Hongaarse en 

Caribische wereld. Haar boeken laten dan ook een duidelijke afspiege-

ling van die werelden zien.
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