
BLOEDZAKJES, LEKKER VETTIG PRETTIG. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het rode kruis, de bloedbank, vampierennacht, gevaarlijke stuntmannen, horrorschminken,... al naargelang de 

invulling je wil geven aan je activiteit. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Plastiekfolie (de huishoudfolie die je in de keuken gebruikt), rode verf, scheerschuim, 'pitszakjes' (kleine 

plastiek zakjes met twee plastieken richeltjes die je ineen kan pitsen waarmee je het zakje hermetisch 

afsluit).  

SPEELIMPULSEN           

Het principe van bloedzakjes maken is heel eenvoudig en doen we je zodra uit de doeken. Met deze 

bloedzakjes kan je allerlei speelimpulsen gaan aanbieden in een spel, of er een volledig spel rond bouwen, of 

het gebruiken in een fantasiespel of als special effect in een animatie,... Er zijn veel mogelijkheden. 

Bloedzakjes maken 

Meng rode verf met scheerschuim in verhouding 1/1, evenveel schuim als verf dus. (Opgelet: je hebt 

scheerschuim nodig en geen scheergel, dat geeft niet hetzelfde effect) Je krijgt een schuimerige, kleverige 

massa die doet denken aan bloed! 

Wil je het nog lopender maken, doe er dan een schepje water bij. Doe een kwakje in een stukje plastiekfolie 

en plooi het bloed in een kant, de andere kant van de folie prop je samen en span je zo nodig af met een klein 

elastiekje. Je hebt een klein bloedzakje. Wil je een groter bloedzakje, doe de brij dan in 'pitszakjes'. Als je de 

grote maat gebruikt, kan dat zelfs doorgaan voor een baxter bloed! 

Eetbaar bloed? Ja hoor, dat kan. Meng wat ketchup met water, jammie! Plak een zakje in iemands nek, doe 

jezelf vampierentanden in en zuig iemands bloed er uit. Een heerlijk stukje animatie! 

Speelimpulsen 

- waterspelletjes maar in plaats van water gebruik je 'bloed' 

- ziekenhuis en verpleegsters: je gaat aan de infuus liggen om bloed te geven, misschien kan je een 

bloedtransplantatie doen of een operatie waarbij veel bloed verloren wordt, of iemand komt spoedgevallen 

binnen na een ernstig auto-ongeluk (of zeg maar gocart-ongeluk) 

- een vampier op het speelplein 

- stuntman zijn en scène naspelen (die uiteraard slecht afloopt) 

- geraakt worden en afvoeren in een oorlogspel 

- een pluchebeer opvullen met bloed en een geheime sleutel. Nu moet hij geopereerd worden als je de sleutel 

wilt om te ontsnappen uit… 

BEGELEIDERSTIPS  

Bewaak de grens. Maak het niet te 'voos'. Sommige mensen kunnen niet goed tegen bloed en schokkeer je 

misschien. Hou het plezant! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

