
DE WITTE LAKEN ROMEINEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Euhm… Romeinen, duh! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Witte lakens, kiltspelden, veiligheidspelden, sandalen, een kar, wasdraad, druiven(sap), wat houten stokken en 

touw,… 

SPEELIMPULSEN           

Het is een turbulente periode in Rome, de hoofdstad der Romeinen. De Galliërs, de Vikingen, de Egyptenaren, 

allen hebben ze hun invloed op de stad. Als gevolg daarvan draagt iedereen andere kleren, gedraagt iedereen 

zich anders en is er nog maar weinig respect voor de keizer. Dringend tijd om orde op zake te stellen. Bij het 

binnenrijden van de keizer (drapeer doeken over een kar, zet of leg daar je keizer op en laat hem iedereen 

salueren met het handje in de lucht) valt iedereen op zijn knieën en buigt voor de keizer. Hij spreekt zijn volk 

toe en belooft om iedereen te laten weten wat het is om een echte romein te zijn. 

 

- Laat de kinderen scanderen: (jij roept) Avé (zij roepen) Cezaar ! 

- Iedereen moet verkleed rondlopen. Drapeer een wit laken als een koker om je lichaam (één maal er rond) en 

maak het vast met een veiligheids- of kiltspeld (grote speld van 7cm). Het vrijhangende stuk gooi je over je 

schouder! Je kan variëren door het laken tussen je benen te wikkelen als een pamper. Maak je outfit compleet 

met blote voeten of sandalen, een lauwerkrans (bladeren rond je hoofd) en een riem of zwarte-gouden doek 

om je middel. 

 

Wat doen Romeinen zoal: 

- Oorlog voeren: in legioenen lopen, aanvals- en verdedigingsposities oefenen, speerwerpen, pijl en boog 

maken. 

- Liggend eten en drinken, waarna je ook dikker word en dingen kan verstoppen onder uw laken 

- Brood en spelen 

- Gladiatoren opleiden tegen elkaar uitspelen 

- Filosoferen met kinderen: stel wat rake vragen 

- Voeten wassen 

- Wijn (druivensap) maken en opdrinken 

 

Andere speelimpulsen met witte lakens: 

- Personen mummificeren 

- Waslijnen ophangen en er lakens overhangen. Maak je genoeg waslijnen door elkaar, krijg je een waar 

doolhof. 

- Ontsnappen van de eerste ververdieping (lakens aan elkaar knopen) 

- Gekkenhuis (handen achter de rug en dan het laken vastbinden) 

- Spoken in het spookkot 

- De hemel is helemaal wit (en God en de engelen ook) 

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 (losse ideetjes) 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 
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http://www.speelidee.be/

