
DE BLOK, OP COMMANDO WERKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Er zijn verschillende teams die elk een bepaald thema krijgen om rond te bouwen. Wanneer de sfeer wat zakt, 

komt er een nieuwe uitdaging bij.  

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Blikjes, tuinslangen, sjortouw, katrollen, emmers, veel bouwmateriaal, doeken... 

 

SPEELIMPULSEN           

- Leg communicatie tussen de verschillende kampen. Je kan perfect met trechters en tuinslangen 

communicatiekanalen leggen tussen de verschillende kampen. 

- Maak je kamp zo onzichtbaar mogelijk. Speel je in het bos, probeer dan met zoveel mogelijk groen je kamp 

te verstoppen. Bouw je op een speelplaats van een school, probeer dan karton te schilderen of grijze doeken 

te gebruiken. 

- Bouw vallen zodat er geen indringers in je kamp verschijnen! Vb: hang een touwtje met belletjes aan. Leg 

een plank met daaronder 2 ijzerdraadjes die jaar een batterij gaan en naar een lampje. Wanneer er iemand op 

de plank stapt maakt je batterijtje verbinden en zie je in je kamp aan het lampje dat er iemand langskomt. 

- Maak een vlag voor je kamp! 

- Maak een eigen schatplaats waar je je soldatenkoeken kan verstoppen. 

- Plaats hangsloten zodat je met codes kan werken. 

- Een paar uitkijkposten kunnen ook nooit kwaad! 

- Kampen bouwen onder de grond is ook altijd super cool. Je kan je muren verstevigen door paletten te 

gebruiken als muren en als plafond. 

- Door katrollen te gebruiken kan je transportsysteempjes maken tussen verschillende kampen. 

 

Randactiviteiten: 

- Laat een fototeam veel foto's maken. 

- Print affiches uit en laat speelpleingasten op bezoek komen en een bod doen of meestemmen op het mooiste, 

minst zichtbare, diepste kamp onder de grond... 

- Het kan leuk zijn om beperkingen bij het bouwen in te voeren vb: een tijdslimiet, beperkt materiaal, met 

andere teams samenwerken, extra opdrachten om extra materiaal te winnen... Let op, hou dit achter de hand 

voor als de speelkwaliteit wat dreigt te zakken. Zolang de kinderen zelf impulsen aanbrengen hoef je deze niet 

in te voeren. 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

- voorzie voldoende materiaal zo vermijd je ruzie! 

- bouwen blijft ergens tricky business! Maak duidelijke regels wat kan en niet. 

- baken duidelijk de bouwplaats af. Zo heb je een beter overzicht van wat er gebeurd. 

- Werk zeker met een gammawinkeltje waar iedereen zijn/haar bouwmateriaal kan huren. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

