
KLASSIEKERS OMTOVEREN MET BEKERTJES WATER 

KLEEDJE/AANBRENG 

Bouw een go-cart of een stootkar om tot het busje van de 'waterleiding'. Trek rond over het speelplein en 

overal waar je kinderen ziet verwelken onder de hitte tover je een waterspelletje tevoorschijn. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Bekertjes, emmers, spuitjes, stukjes karton, touw, waterpistolen (eventueel). 

SPEELIMPULSEN           

Je kan bijna elk spelletje ombouwen naar een waterspelletje. We geven een paar suggesties... 

123 santé: Er staat een dorstige tegen de muur. Alle anderen staan met twee bekertjes in de handen aan de 

startlijn. Wanneer de dorstige roept "één twee drie, santé", moet iedereen een slok doen en vooruit lopen, 

blijven staan, niet bewegen, en zien dat het water niet uit je mond vliegt. Als je beweegt en het wordt 

opgemerkt dan moet je het bekertje over je hoofd uitkappen en opnieuw achter de lijn beginnen. Als je bij de 

dorstige bent, mag je de bekertjes over hem/haar leeg gieten. 

Zakdoekje leggen: Vervang je de zakdoek door een bekertje water (en hier kap ik mijn bekertje uit). Succes 

verzekerd, zelfs bij oudere kinderen. 

Kreeftenkoers: Ken je nog de kreeftenloop uit de turnles van vroeger? Inderdaad, handen en voeten op de 

grond en de buik in de lucht. Als je een bekertje of een emmertje water op de buiken zet heb je een ideale 

uitgangspositie voor een crossparcourtje met diverse hellingen en hindernissen. 

Watervoetbal: Bij een bepaald signaal moeten alle spelers hun bekertje water komen leeg drinken. Het spel 

loopt gewoon verder, wie als eerste klaar is mag verder voetballen. Snel zijn is de boodschap! De supporters 

kunnen ook een klein gorgelkoortje maken. Trek op pad met wat bekertjes en een kan water. Even oefenen en 

daarna een bekend liedje gorgelen... 

Spuitjes: Vraag een bevriende (dieren)arts of een verpleegster om spuitjes bij te houden voor het speelplein. 

Je kan er bijvoorbeeld tikkertje mee spelen, politie en bandiet, 'gotcha' of 'pang'. Je kan ook 'kartonnetjes' vast 

maken op de rug van de kinderen. Probeer zo lang mogelijk je kartonnetje droog te houden. Vind je geen 

spuitjes dan kan je even goed bekertjes of waterpistolen gebruiken. Je kan ook allerlei 'flacons' bijhouden van 

shampoo, afwasproduct, lensvloeistof, ... ideaal om mee te spuiten én gratis. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zoals altijd zijn ook deze spelletjes leuk voor zo'n half uurtje of als tussendoortje. Een hele of zelfs een halve 

dag aan een stuk allemaal spelletjes na elkaar spelen, vinden we geen goed idee. Er bestaat ook de kans dat 

waterspelen uit de hand lopen en dat de kinderen met de emmers naar elkaar gooien. Zeer leuk, maar nadien 

schiet er van je activiteit niet veel meer over. Laat de waterspelen dan ook pas op het einde ontsporen. Ten 

slotte weten we dat het zeer leuk is om ook de andere begeleiding nat te maken. We willen zeker niet preken, 

maar vergeet je zeker niet dat jij er moet voor zorgen dat de kinderen zich amuseren! Ok?! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

