
FLEXIBEL ZIJN IS FIJN (FLEXIBEAMS BUITEN HET ZWEMBAD). 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het circus is in de stad. Hun slangenmens kruipt graag in kleine ruimtes en is zo flexibel als een slang. Tijdens 

een bezoek aan het speelplein ontdekt de slangenmens een voorwerp dat mogelijk NOG flexibeler is dan 

hijzelf: de flexibeam. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Veel flexibeams (ook wel zwembadnoedel of poolnoodle) genoemd. in verschillende kleuren. Sommige ga je 

verknippen, dus zorg ervoor dat je er genoeg hebt. 

flexibeam-tussenstukken, tuinslang.  

SPEELIMPULSEN           

- Plooi 1/5de van de flexibeam om en plak die aan het 4/5de stuk met papiertape. Steek het grote stuk tussen 

je benen en "hup paardje hup" - de paardenraces kunnen beginnen. Waggeloogjes en wat paardenhaar 

(crepepapier of macramétouw) maken het helemaal af. 

- Maak een giga-toren (de Eifeltoren, de toren van Pisa) met al je flexibeams. Plak ze vast met papiertape of 

gebruik de tussenstukken. 

- Steek eens een tuinslang door een flexibeam waar je net verschillende gaatjes in geprikt hebt! De sproeier 

staat klaar. 

- Een obstakelparcours met flexibeams kan uitdagend zijn, zonder je zorgen te maken over schrammen en 

builen. 

- flexibeams plooien gemakkelijk in cirkels. Maak er een paar van verschillende groottes en probeer wat uit. 

Basketballen naar de muur, doorkruipen, in het zwembad door de hoepel springen, ... 

 

Met flexibeams kan je heel wat decoreren. Wat dacht je van een giraf van gele flexibeams, een troon met 

flexibeams als rugleuning, groene kaktussen met satéprikkers als naalden, gele minions met korte stukken 

flexibeam, een octopuskostuum met tentakels uit flexibeams, ... 

 

Een schermwedstrijd met flexibeams als zwaarden of laserzwaarden is zeker een aanrader. Geen gewonden als 

je goed uitkijkt voor elkaars ogen  

BEGELEIDERSTIPS  

Als je papiertape gebruikt om je flexibeams in vorm te plooien, kan je ze nadien nog makkelijk hergebruiken. 

Dat is ecologisch én goed voor de speelpleinportemonnee. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

