
SPELLENOVERZICHT

De Tovertafel UP is een vrolijke zorginnovatie die 

mensen met een verstandelijke beperking uitnodigt 

tot fysieke activiteit en sociale interactie. 

De spellen zijn uitdagend, prikkelend en nodigen 

uit tot samen spelen, zowel zelfstandig als onder 

begeleiding. Plezier staat bij de spellen voorop!
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TOVERTAFEL-PAKKET
DE TOVERTAFEL UP WORDT STANDAARD GELEVERD 

MET HET TOVERTAFEL-PAKKET. DIT PAKKET BESTAAT UIT DE
VOLGENDE NEGEN SPELLEN.

VERFSPETTERS
Klieder met verf zonder dat je naderhand hoeft op te 

ruimen en maak samen een abstract kunstwerk! 

Het vrolijk gekleurde spel Verfspetters motiveert de spelers

om te bewegen. Hun acties leveren direct resultaat op en er 

kan niets misgaan. Ondanks de fysieke componenten brengt 

het spel ook momenten van rust. De spelers kunnen uren 

bezig blijven!

Cognitief

Sociaal

Fysiek

LIEVEHEERSBEESTJES
Vind alle lieveheersbeestjes die zich onder de 

herfstbladeren op tafel hebben verstopt! Hebben jullie ze 

allemaal gevonden? Dan volgt een vrolijke beloning.

In het spel Lieveheersbeestjes hebben de spelers samen 

een doel. De lieveheersbeestjes zitten overal verstopt, dus 

samenwerken is belangrijk. Het spel heeft een sterk sociaal 

aspect. Daarnaast draait het bij Lieveheersbeestjes om iets 

afmaken.

Cognitief

Sociaal

Fysiek
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RUPSEN
Help de rupsen die over de tafel kruipen te transformeren 

tot mooie vlinders. 

Het spel Rupsen daagt de spelers uit om met z’n allen iets 

te voltooien. Raak ze allemaal aan en zie hoe ze steeds iets 

dikker worden. Net zo lang tot ze transformeren tot prachtige 

vlinders. De vrolijke geluiden prikkelen de zintuigen. Heb je 

ze allemaal? Dan worden de spelers beloond met een vrolijke 

verrassing.

Cognitief

Sociaal

Fysiek

SNELTREIN
Laat de trein steeds sneller rijden door hem aan te raken.

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een 

fascinatie voor vervoersmiddelen. Het spel Sneltrein tovert 

de spelers om in machinisten. Met elke aanraking laat je de 

trein iets sneller rijden. Maar pas op dat de trein geen lading 

verliest! Spelers kunnen actief meedoen maar ook (mee)

beleven door het spel de zintuigen prikkelt.

Cognitief

Sociaal

Fysiek

BALLON
Probeer de ballon tien keer naar elkaar over te spelen 

en hij verandert in een snellere bal! Na elke tien keer 

overspelen verandert de bal in een snellere variant.

Het spel Ballon bevordert het groepsgevoel. De spelers 

hebben elkaar nodig om steeds op een niveau hoger 

te komen. Het spel is vrolijk en spannend en omdat de 

verschillende ballen op tafel worden geprojecteerd, kan er 

niets kapot gaan!

Cognitief

Sociaal

Fysiek

BOEKET
Een boeket komt tot leven! Verzamel verschillende 

bloemen en stel je eigen boeket samen.

Dit spel zit vol verrassingselementen en neemt de spelers mee 

in een betoverende bloemenwereld. Het kleurrijke spel Boeket 

brengt rust in de kamer en geeft de spelers voldoening. Laat 

zelf de bloemen groeien en zet ze in de vaas!

Cognitief

Sociaal

Fysiek
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VIJVER
De tafel verandert in een levensechte vijver vol vissen. 

Probeer ze te vangen of laat het water rimpelen.

De vijver lokt grote bewegingen uit en geeft de spelers een fijn 

gevoel. Hun bewegingen hebben veel effect en de verrassing 

dat het water echt beweegt motiveert ze om het nóg een keer 

te doen.

Cognitief

Sociaal

Fysiek

DIERENDUO’S
Probeer zo snel mogelijk tweetallen te maken door het 

juiste dier te vinden.

Bij het spel Dierenduo’s draait het om teamwork. Het spel 

motiveert de spelers om samen te werken en elkaar te wijzen 

op de voorbij zwevende dieren. Een beetje gezonde competitie 

kan natuurlijk ook geen kwaad! De spelers worden uitgedaagd 

om net zo lang verder te spelen tot met alle dieren een juiste 

match is gemaakt

Cognitief

Sociaal

Fysiek

BELLENBLAAS
Prik de zeepbellen één voor één met je vinger kapot of 

laat er met een grote armbeweging een heleboel tegelijk 

uiteenspatten.

Het spel Bellenblaas lokt veel beweging uit en heeft bovendien 

een ontspannend effect door de ondersteuning van geluid. De 

cliënten beleven veel plezier aan het doorprikken van de bellen 

en het spel maakt ze alert. Produceer meer bellen door de 

schijf in het midden van de tafel aan te raken!

Cognitief

Sociaal

Fysiek



FRUITDUO’S
Probeer zo snel mogelijk tweetallen te maken door het 

juiste stuk fruit te vinden.

Bij het spel Fruitduo’s draait het om teamwork. Het spel moti

veert de spelers om samen te werken en elkaar te wijzen op 

voorbij zwevende stukken fruit. Een beetje gezonde competitie 

kan natuurlijk ook geen kwaad! De spelers worden uitgedaagd 

om net zo lang verder te spelen tot met alle stukken fruit een 

juiste match is gemaakt.

Cognitief

Sociaal

Fysiek

DIERENPUZZEL
Verzamel samen alle puzzelstukjes en maak de puzzel 

compleet. De puzzels bevatten afbeeldingen van dieren. 

Het spel Dierenpuzzel helpt mensen met een verstandelijke 

beperking om een herkenbare handeling uit te voeren die 

voor hen niet altijd makkelijk is. Wanneer de spelers de stukjes 

‘pakken’, vallen ze vanzelf op hun plaats! De spelers kunnen 

raden naar de afbeelding terwijl ze de puzzel stukje voor stukje 

compleet maken.

Cognitief

Sociaal

Fysiek
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EXTRA SPELLEN 
JE KUNT DE VOLGENDE EXTRA SPELLEN AANSCHAFFEN VOOR JOUW TOVERTAFEL UP.

MOLLEN
Verdien zoveel mogelijk punten door de mollen op hun kop 

te slaan!

In het spel Mollen kun je veel punten verdienen door goed 

op te letten: de mollen komen af en toe uit hun holletje. Sla

ze zo snel mogelijk op hun hoofd! Het spel bevat verschillende 

lagen en is daardoor ook leuk en uitdagend voor wie minder 

boodschap heeft aan punten verdienen.

Cognitief

Sociaal

Fysiek



ZANDSTRAND
Ga samen op zoek naar verborgen schatten in het zand. De 

spelers worden uitgedaagd om samen te werken en elkaar 

aan te moedigen.

Een golf verstopt allerlei herkenbare objecten in het zand. Een 

aangespoeld stuk wrakhout laat de spelers zien welk voorwerp 

ze kunnen opgraven. Dit sensorische spel stimuleert sociale 

interactie en levert veel geluksmomenten op. Het spel geeft de 

spelers zelfvertrouwen omdat er altijd wel iets te vinden is en 

het spel reageert op alle soorten bewegingen.  

Cognitief

Sociaal

Fysiek

EXTRA SPELLEN 
JE KUNT DE VOLGENDE EXTRA SPELLEN AANSCHAFFEN VOOR JOUW TOVERTAFEL UP.

STERRENBEELDEN
Verbind de juiste sterren met elkaar en tover sterrenbeelden 

op tafel.

Langzaam verschijnen de contouren van een herkenbaar beeld 

op tafel. De spelers kunnen naar de afbeeldingen raden en pro

beren ze ondertussen compleet te maken. De beelden roepen 

associaties en verhalen op en het spel brengt een dynamische 

sfeer.

Cognitief

Sociaal

Fysiek
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BALLENKRAAM
Overal ballen! Probeer ze in de gaten te spelen en verzamel 

samen zoveel mogelijk punten.

Dit actieve spel tovert de tafel om in een vrolijke kermis

attractie en levert veel geluksmomenten op. Probeer de 

balletjes in de gaten van een draaiend plateau te spelen.  

Je hoeft niet precies te mikken, ook minder gecontroleerde 

bewegingen sturen de balletjes in de goede richting. Hierdoor 

kan iedereen meedoen en dat geeft de spelers zelfvertrouwen.

Cognitief

Sociaal

Fysiek


