
EER EN GEWETEN, KNUTSELEN VOOR RIDDERS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het jaarlijkse boogschutterstoernooi zit er weer aan te komen, en zoals iedereen weet is er niet alleen eer te 

winnen, maar ook de mogelijkheid om een rijke prinses of prins aan de haak te slaan! Alle reden dus om er 

goed uit te zien EN over superieur materiaal te beschikken! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Pvc-buizen, witte lakens, verf, stiften, crèpepapier, kaarsen/wasco's, ijzerdraad, tangetjes, papier, een tas 

koffie, wilgenhout, vlastouw of ander dun stevig touw, vensterverfstiften,… 

SPEELIMPULSEN           

Uitnodigingen maken met echte zegels: 

Om een beetje indruk te maken op de gastheer meneer de koning heb je best een flinke delegatie supporters 

bij! Stuur dus een uitnodiging naar iedereen die je kan bedenken op echt perkamentpapier (wit papier waar je 

de randjes van afscheurt om ze rafelig te maken, en vervolgens in koffie legt en laat drogen). Om het officieel 

te maken verzegel je de perkamentrol met was waarin je je zegelring drukt. (was: gekleurde kaarsenwas of 

gesmolten wasco. Zegelring: te maken van ijzerdraad, of gewoon elke ring met een beetje relief) 

Wapenschild en kleding: 

Terwijl een groepje bezig is met de uitnodigingen moet er ook aan het officiële gedeelte gedacht worden. We 

hebben een wapenschild nodig dat we aan onze tribune kunnen hangen, en dat we op onze toernooidracht 

kunnen schilderen. 

Wapenschild: op stuk karton, maar misschien ook met vensterverfstiften op raam van je lokaal? 

Toernooidracht: een strook wit laken van 40 cm op 1m50 per kind (voor animatoren mag het iets breder en 

langer zijn), met daarin een gat, het wapenschild er op en een riem rond je middel (cfr kruisvaarderskostuum). 

Rond je linkerpols (rechter voor linkshandigen) breng je een polsbeschermer aan (een oude sok waar de voet af 

is, een beenwarmer, een stuk mouw, ...) 

Een stoel voor de toernooiheer: 

Met een pvc-buis maak je een gewone stoel een troon voor je eigen toernooiheer of -dame. Breng linten en 

bloemen aan en leg er een doekje over, en hopla. 

Pijlen en bogen: 

De beste bogen maak je van wilgenhout, maar elke andere buigzame soort die niet breekt bij een beetje 

spanning is goed! Maak aan elk uiteinde een inkeping, draai je touw eerst rond je tak, via inkeping 1 ga je naar 

inkeping 2, en daar draai je het touw alweer enkele keren rond de tak. Goed vastmaken!! Voor de pijlen zoek 

je best naar RECHTE!! Takken die ongeveer een arm lang zijn. Vanachter maak je een inkeping, vooraan breng 

je de punt aan, in de speelpleincontext lijkt een bolle punt het meest aangewezen (of op zijn minst afgeplakt 

met tape! 

Doelen: 

Je kan verschillende soorten doelen organiseren voor je wedstrijd: zover mogelijk schieten, appelsienen aan 

een wasdraad proberen te raken, de traditionele schijf, waterballonnen met een verschillende waarde per 

schijf, een stropop,… 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het lijkt een beetje vanzelfsprekend, maar we zeggen het toch: iedereen heeft al wel ooit met pijlen en boog 

gespeeld, maar op het speelplein lopen misschien nog net iets meer onvoorspelbare ongewilde doelwitten rond 

dan thuis, wees dan ook extra voorzichtig! Kies een plaats uit waar andere kinderen niet onverwachts in de 

'vuurlijn' kunnen staan, en maak goede afspraken met de toernooigangers (zoals NOOIT in de richting van 

levende wezens schieten bv) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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