
CHAMPAGNETORENS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De organisatoren van het World Guiness book zijn neergestreken op het speelplein (het kunnen ook de mensen 

van Fata Morgana zijn). Het speelplein wordt uitgedaagd om de grootste champagnetoren ooit te bouwen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Champagneglazen: misschien is het niet echt toegewezen om te werken met echte glazen, maar wel met de 

plastieken versie. Naar het schijnt is het beter om te werken met lage, bolle glazen dan met de lange, smalle 

glazen. 

 

Bubbels: in de winkel vind je veel verschillende champagnes voor kinderen! Hevig spuitwater met siroop is ook 

een goed alternatief (en wat minder kostelijk) 

SPEELIMPULSEN           

Dit wordt een leuke uitdaging voor het speelplein. Het is misschien een idee om deze stunt uit te voeren in het 

kader van een opendeurdag, oudersavond ... En, hey, misschien is het wel cool om de eerste fles te laten 

uitgieten door de burgemeester of schepen van jeugd. 

Je kan de rollen verdelen onder de kinderen want je hebt heel wat mensen nodig: 

- bouwmeester: leidt de bouwwerken in goede banen 

- bouwers: mensen die effectief helpen bij de bouw van de champagnetoren 

- securitymensen: zorgen ervoor dat er niemand per ongeluk de champagnetoren kan omstoten 

Het zou fijn zijn dat iedereen van op afstand de bouw van de champagnetoren kan blijven volgen. Misschien 

moet er een reporter samen met zijn filmploeg reportages gaan maken van de bouwwerken. Of ontwerp je 

eigen speelplein-champagne-etiket. Die kan je dan over de originele etiketten plakken. 

 

Natuurlijk moet het laatste glas onder luid applaus neer geplaatst worden, boven op de toren. En dan glaasjes 

afnemen om op te drinken... Wil je nog wat extra inspiratie van hoe je een champagnetoren moet bouwen, 

surf dan eens naar volgende site www.champagnetoren.nl 

Kurken:Aangezien je heel wat champagneflessen zal ontkurken, zal je ook heel wat kurken ter beschikking 

hebben. Met kurken kan je ook heel veel leuke zaken doen: 

- een ballenbad vullen met kurken 

- bikkelen met kurken 

- stempelen 

- kompas maken: een magneet, een bakje water, een platte kurk van een halve centimeter dik, een flinke 

naald met een scherpe punt. Praktisch: Zet het bakje water klaar. Wrijf de naald een paar keer langs de 

magneet. De naald wordt nu zelf ook een beetje magnetisch. Nu steek je de naald door het plakje kurk heen. 

Als je nu het plakje met de naald op het water legt, gebeurt er iets bijzonders. De naald gaat naar het 

magnetische noorden wijzen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Opgepast bij het ontkurken van de champagneflessen, dat je geen ogen uitschiet! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

