
JEZUS ACHTERNA! OVER WATER LOPEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Kondig aan dat er een klein mirakel zal plaats vinden op het speelplein of in het zwembad. Eénmaal de 

kinderen het door hebben willen ze natuurlijk meedoen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Piepschuim, plakband,touw, plastiek, matten, reuzenzwembanden (zien eruit als binnenbanden van tractors) 

kan je kopen bij het MateriaalMagazijn!, vuilniszakken,… 

SPEELIMPULSEN           

Piepschuimschoenen: Bind grote stukken piepschuim aan je voeten. Neem een borstelsteel in elke hand. 

Probeer voorzichtig te 'schaatsen' over het water. 

 

Loopmatten: In een zwembad kan je soms speelmatten krijgen. Als je zelf over een groot ploeterbad beschikt 

kan je een plastiek leggen. Probeer van op de kant zover mogelijk te lopen over het water. 

 

Andere uitdagingen in het zwembad. 

 

Binnenbanden: Met een beetje geluk krijg je in het zwembad een aantal opgeblazen binnenbanden van auto's 

en vrachtwagens. Je kan een drijvende autoband gebruiken om in te scoren met een bal. Je kan spelen in één 

doel, of één doel per ploeg. 

Vervang de bal eens door één of meerdere sponzen! 

 

Snooker: Leg in de vier hoeken van het zwembad en in de helft van de lange zijden een band en maak twee 

ploegen. Wie de bal heeft probeert te scoren in één van de zes doelen of geeft de bal door naar een mede 

water biljarter. 

 

Michelin: Bind een aantal grote banden op elkaar en duik er dan van. Wie kan er langs de binnenkant 

inklimmen en bovenop staan? 

 

Parachutespringen: Met een vuilniszak ga je op een startblok staan. Spring in het water met de zak 

ondersteboven zodat die zich met lucht vult. Als je in het water plenst, houd je de lucht binnen door de zak 

dicht te houden en kan je hem gebruiken als drijver. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Ook dit is eerder weggelegd voor wat oudere kinderen. Zorg ervoor dat je ploeterbad zeker diep genoeg is 

zodat niemand zich lelijk zeer doet. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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