
MEER DURVEN MET EEN EI. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Na de boterberg en het mestoverschot zit de landbouw met een eiteveel. Enkele gefrustreerde boeren brengen 

hun eieren dan maar naar het speelplein... 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Eieren, knutselmateriaal en waardevol kosteloos materiaal voor de zachte landing, doek, plastiek, verf, 

injectiespuiten voor de actionpainting. Zout. Panty's en kranten,... 

SPEELIMPULSEN           

Eierwerpen: Het wereldrecord is zonder zeveren, meer dan 200 meter. Een ei naar elkaar smijten, zonder dat 

het breekt, over 200 meter... je moet het maar doen. Begin dicht bij elkaar en ga steeds verder uiteen. Je kan 

het ei ook in een oude nylonkous stoppen. Zo kan je het ei nog stukken verder gooien. 

 

Ei in vrije val: Hang een aantal eieren op aan het plafond met wat touw en plakband. De deelnemers moeten 

een constructie maken om het ei een zachte landing te geven wanneer je het touwtje door knipt. Je kan het ei 

ook aan de deelnemers geven. Ze moeten het ei straks van de hoogste verdieping laten vallen zonder dat het 

breekt. 

 

Action painting: Neem uitgeblazen eieren. In een injektiespuitje doe je nu plakkaatverf (met flink wat water 

erbij). Spuit de verdunde verf per kleur in de eieren. Met deze projektielen kun je nu een schilderij gooien. Je 

kan ook allerlei katapulten bedenken om de eieren af te vuren. Bewonder hoe de verschillende kleuren mengen 

en afdruipen. Je kan ook tekeningen of letters op het doek spelden en achteraf wegnemen. 

 

Het ei van columbus: Laat een ei rechtop staan. Laat de kinderen verschillende manieren uitproberen. We 

geven je alvast twee tips mee: breek zeer zachtjes de meest bolle kant van het hardgekookt ei. Je kan het ei 

ook stabiliseren met zout. Maak een klein hoopje zout en zet het ei erin recht. Blaas het overtollige zout 

voorzichtig weg. 

 

Eierhoofden: Leg een ongekookt ei op je hoofd en trek er een oude panty over. Iedereen maakt een knuppel 

uit krantenpapier. En dan de eieren op elkaars hoofd kapot slaan... Maak je terrein groot genoeg, liefst in een 

beschut bos, zodat de spelers elkaar kunnen besluipen. Anders is de fun er snel vanaf. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij de actionpainting plak je best de muur en de vloer af met plastiek. 

Bij de eierhoofden voorzie je best shampoo en wat handdoeken. Als je achteraf ja haar wast voelt het zeer 

zacht aan! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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