IN DE VAL! VERDEDIG JE KAMP!
KLEEDJE/AANBRENG
Een kamp moet bewaakt worden. De kampen krijgen een deftige meneer op bezoek met een mysterieus
koffertje. Daarin zitten allerlei geheime plannen.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Schoppen, blikken, touw, verf, penselen, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, binnenbanden van
fietsen.

SPEELIMPULSEN
Valkuilen: Graaf een niet te diepe put dicht in de buurt van je kamp. Dek 'm af met takken en blaren. Laat de
put niet lang liggen maar maak 'm na de activiteit terug dicht met de kinderen.
Boobytraps: Maak een heleboel blikken aan elkaar en hang die op. Maak het touw waarmee je de blikken
ophangt vast aan een dun touwtje dat je laag over de grond spant. Als iemand het touw kapot loopt dan vallen
de blikken naar beneden met een hels kabaal. Je kan ook trekbommetjes aan de deur monteren.
Bordjes: Schilder met de kinderen afschrikkende bordjes: 'betreden op eigen risico', 'pas op voor de hond',
'verboden de werf te betreden', 'hier waak ik', 'levensgevaar',... Neem eventueel het geluid van blaffende
honden op op cassette. De kinderen kunnen dit als afschrikkingsmiddel gebruiken.
Fantastische wapens: Je kan met kinderen ook de fantasietoer op gaan. Bedenk allerlei 'fantasiewapens' zoals
bommen, laserpistolen, chemische wapens,... die je met de kinderen kan knutselen en plaatsen.
Afweergeschut: Je kan ook proberen om katapulten te maken om modderkluiten af te vuren. Met
binnenbanden van fietsen kan je een soort grote trekker maken die je projectiel doet wegschieten.
Spiegels: Met spiegels kan je ook spioneersystemen maken zodat je ziet we er aan de deur staat of aan de
geheime ingang...
Voorzie zeker een wachtwoord!

BEGELEIDERSTIPS
Sommige ideeën zijn een beetje 'spelen op het randje'. Blijf er bij als begeleider en haal de scherpe kantjes af
van het agressieve spelen van kinderen.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

