
DE RIDDERS VAN DE RONDE WAFEL. RIDDER SPELEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Prinses Suzy Wafel is veel volk kwijtgespeeld in de laatste kruistocht. Zij zoekt nieuwe ridders en jonkvrouwen 

om haar kille kasteel terug te laten leven. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Verkleedgerief, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, ronde wafels, zakdoeken,... 

SPEELIMPULSEN           

Van schildknaap tot ridder: Hoe zadel ik mijn paard? Kan ik zelf een zwaard en een schild smeden? Hoe maak 

ik een maliënkolder? Welke helm moet ik opzetten? Hoe groet ik een jonkvrouwe? Mag ik boeren, tijdens of na 

het eten? Hoe win ik een duel? Hoe vind ik een gepaste page? Hoe verdien ik het ereteken van de Ridders van 

de Ronde Wafel? Aan het einde van de opleiding moeten de ridders een aantal proeven ondergaan om hun 

moed en vindingrijkheid te laten zien (draken verslaan, een struikrover overwinnen,...). Je vindt meer 

inspiratie in de ultieme ridderboeken van Tonke Dragt: 'Brief voor de Koning' en 'Geheimen van het Wilde 

Woud'. Op het einde worden ze tot ridder geslaan. 

Beschermvrouwe voor beginners: Hoe gooi ik mijn zakdoek? Nieuwe modellen punthoeden! Zit mijn kapsel 

goed? Is mijn rok wijd genoeg? Hoe kan ik sierlijk dansen? Schone handwerken? Hoe zoek ik een geschikte 

ridder? Amazonezit oefenen? Hoe sta ik mijn mannetje? 

Toernooien: Je kan zwaardgevechten of steekspelen organiseren of een duel op een als paard omgebouwde 

fiets. 

Toen het harnas mode was: Enkele middeleeuwse verkleedtips. Heb je een oude sweater met kap? Je kan 

onderaan een stuk knippen in 'kantelen' en je hebt een typisch middeleeuws kledingstuk. Een lans kan je 

maken met een borstelsteel en twee bovenkanten van een petfles. Je kan helmen en harnassen maken uit 

offset platen. Offset platen zijn dunne metalen platen die gebruikt worden in een drukkerij. Je kan 

ongebruikte platen kopen of proberen gebruikte platen te krijgen. Met een stevige schaar kan je er vormen 

uitknippen. Je kan stukken aan elkaar hechten door gaatjes te boren en met splitpennen vast te maken. Offset 

platen zijn bewerkt met een chemisch product, was achteraf zeker goed je handen. Die platen hebben ook 

scherpe randen. Je kan die beschermen met dunne darmpjes die je doormidden snijdt en over de randen 

schuift. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

