
KLEIN KASTEELTJE? EEN RIDDERBURCHT BOUWEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De Ridders van de Ronde Wafel (zie thema's en fantasie) zijn dringend toe aan een echte burcht. Prinses Suzy 

heeft de bouwspeelplaats uitgekozen. 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Paletten, hamers, nagels, grote stukken karton, touw, mousse, doeken, parasols,... 

 

SPEELIMPULSEN           

Met paletten, hamers en nagels bouw je eerst de ruwe constructie. Voorzie een grote poort, eventueel tussen 

twee uitkijktorens. Het zou ook maf zijn als je echt de wacht zou kunnen lopen. Bij meubelzaken en 

electrowinkels kan je grote kartonnen dozen vinden. Met de dozen kan je de muren bekleden en eventueel 

beschilderen. Je kan er gemakkelijk kantelen uit snijden. Als het mag kan je een slotgracht graven rond je 

kasteel. Over de slotgracht maak je met enkele paletten een valbrug. Met touw, katrolletjes en eventueel een 

tegengewicht (emmers met zand) kan je de poort vlot naar beneden laten. Vergeet ook de binnenafwerking 

niet: een wapenkamer, de grote zaal, de kerker,... Laat ten slotte fier de vlaggen wapperen op de torens van 

het kasteel. 

 

Eénmaal je kasteel klaar kan je werken aan de verdediging: schietgaten maken, een katapult bouwen,... 

Spreek zeker een wachtwoord af. Misschien kan je ook een geheime gang bouwen om het kasteel te 

bevoorraden en de vijand in de rug aan te vallen! Je kan ook testen of de burcht bestand is tegen eventuele 

aanvallen. Met een balk en een groot stuk mousse kan je een stormram maken. Met ladders kan je proberen de 

burcht aan te vallen... 

 

Rond de burcht kan er stilaan een middeleeuwse stad groeien met een herberg, een marktplaats, een 

waterput, een smid, een klooster, boerderijen,... 

 

Eénmaal per jaar is er een groot toernooi. Het kasteel en het dorp zijn mooi versierd voor de jaarmarkt en er 

staan allerlei mooie kraampjes en stalletjes. Enkele vreemde troubadours tonen hun kunsten en een 

kwakzalver prijst allerlei vreemde zalfjes en poeders aan. De ridders die naar het toernooi komen hebben hun 

typische tenten. Je kan deze namaken met parasols. Maak aan de flappen van de parasol doeken vast tot op de 

grond en leg er een gewicht op. De ridders spelen een spelletje schaak in afwachting van het toernooi. 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zorg ervoor dat de gemoederen niet oververhit raken als je de burcht gaat aanvallen en verdedigen. Zorg 

ervoor dat kinderen 'wapens' hebben waarmee ze elkaar nooit echt pijn kunnen doen (waterbalonnen, moussen 

ballen, proppen krantenpapier,...). Spreek een teken af waarbij de gevechten meteen stoppen. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

