
DE GRAFFITIMUUR. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Underground, brede broeken en lange pullen, een bandana en een donkere doek om voor je gezicht te hangen. 

Vandaag gaan we underground en niemand mag het geweten hebben. Iedereen moet onherkenbaar zijn (en 

daarmee bedoelen we niet je verkleden in het andere geslacht!) 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Kartonnen flappen, spuitbussen, het telefoonnummer van de jeugddienst. 

Heb je geen spuitbussen? Geen paniek, ook al is het niet zo uitdagend, alle onderstaande speelideeën lukken 

ook met verf of krijt.  

SPEELIMPULSEN           

Een echte bende: 

zorg dat je een naam, kleur, tattoo, symbool en maskotte hebt. 

 

De basis: 

leer je bendeleden de eer van de bende te verdedigen. Zorg dat iedereen de naam van de bende kan spuiten. 

Kom dichtbij met je spuitbus als je gedetailleerd wil tekenen of vaste lijnen wil afzetten. Ga iets verderaf als 

je vlakken wil inkleuren of kleuren wil combineren. Laat je leden wat experimenteren. 

 

Tag: 

ieder bendelid moet zijn handtekening hebben zodat je weet wie waar geweest is, zodat je kan herkennen wie 

zijn handtekening op een muur heeft staan. Dit is vaak een verkorte versie van je naam of een bijnaam en vaak 

met veel krullen en onderlijningen afgewerkt. 

 

Battle of the best: 

verstop op je speelplein op verschillende locaties witte flappen , grote kartonnen, affiches enz. Hang ze op 

zichtbare en onzichtbare plaatsen. Laat twee bende rivaliseren en zoveel mogelijk muren innemen. Eens je 

handtekening op een muur staat, is ie van jou. Maar zorg dat de andere bendeleden je niet zien want dan moet 

je battlen en geraak je misschien jou spuitbus kwijt. En misschien vind een bendelid van jou wel nieuwe 

affiches en dan kan je de andere muren gaan over plakken en opnieuw spuiten. Vergeet dan niet jou eigen 

muren te verdedigen. Wie verovert de grootste wijk? 

 

For real: 

bel naar de jeugddienst en vraag of je een echte muur mag bespuiten. Vraag of er geen saai stukje muur is dat 

je met je bende mag bewerken. Succes verzekerd. En waarom pak je het niet nog groter aan. Misschien heeft 

de technische dienst van je gemeente wel een loods die wat kleuriger kan. Vragen kan nooit kwaad. 

BEGELEIDERSTIPS  

Spuitbussen zijn geen gevaarlijk materiaal maar voor een aantal zaken is het toch aangewezen op te letten. 

Lees de instructies. 

- Geen spuitbusgas inademen. Hou voldoende afstand met je gezicht en bedek je mond als het kan. Werk nooit 

binnen, verse lucht is nodig. 

- Spuitbussen geven onmiddellijk een permanent effect. Zet dus geen karton dat je wil bespuiten voor een 

glazen deur bijvoorbeeld. De nevel die vrijkomt kan ook voor een kleurtje zorgen! 

- Graffitispuitbussen zijn net zoals andere spuitbussen licht ontvlambaar. Kijk uit met brandende voorwerpen 

of vuren. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

