
DE MODDERZOEKERS – OP MODDERONDERZOEK. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een groepje onderzoekers loopt rond de zandbak te cirkelen. Met vergrootglazen, fototoestel en notitieboekjes 

in de aanslag onderzoeken ze elke centimeter aarde. Af en toe laten ze een druppel water uit een pipet in het 

zand vallen en kijken ze met grote verbazing naar de reactie. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Modder, modder en modder. En ook wat water en attributen. Echte kookpotten, theepotten, koffiepotten, 

tasjes, bakstenen, buizen, rookmachine, lichtbak, ... 

SPEELIMPULSEN           

Het Grote Onderzoeksbureau voor Modder en Aanverwante Zaken (GOMAZ) wil alle eigenschappen van MODDER 

onderzoeken. Waarom is het zo'n geweldig materiaal om mee te spelen? We testen het uit! 

 

- Eerst moet er modder gemaakt worden. We testen verschillende combinaties uit: zand en water, aarde en 

water, gras en spuitwater... Welke combinatie vormt de beste modder? De gekke onderzoekers proberen soms 

ook zaken te mengen in de modder die daar niet voor bestemd zijn (snoepjes, vuile sokken, cola, gipspoeder, 

kleurstof voor voedsel, krijtpoeder, ...). Bedenk zelf maar zotte combinaties. 

- De beste modder gebruiken we om gastronomisch mee te koken: moddercakes in grote en kleine vormpjes, 

moddersoep in een grote kookpot met extra natuurlijke ingrediënten (bloemblaadjes, netels, ...) We 

installeren een moddercafé waar modderkoffie-en thee gedronken wordt. De ober neemt de bestelling op en 

de baristas maken de brouwsels. Wat gebeurt er als je warm of ijskoud water toevoegt aan je modderbrouwsel? 

- Is deze kookmodder ook geschikt om mee te verven? Meng wat aarde, een klein beetje water, bruine 

vingerverf, lijm, stokjes en gras en je modderverf is klaar. Schilderen maar! Gebruik wat stro als verfborstel en 

je bent volledig één met de natuur. 

- Ben je eerder een vluchtig kunstenaar? Zet een lichtbak op tafel (een oud reclamepaneel met lichten in bv. 

en een vlak oppervlak). Steek het licht aan, bedek het oppervlak met een beetje modder. Met je vingers trek 

je lijnen in de modder zodat je op sommige plaatsen het licht doorlaat en op andere niet. Je kan een 

verhaaltje vertellen terwijl iemand anders in de modderlichtbak natekent wat er gebeurt. Als er iets 

verandert, verandert de tekening. 

- De onderzoekers hebben nu al wel wat modder getest, dus ze weten ook wat de meest stevige samenstelling 

is. Graaf beken en bouw dammen in de zandbak/het stuk aarde dat je als modderpoel gebruikt. Door (pvc- of 

afwaterings-)buizen in de grond te steken bouw je je eigen rioleringssysteem. Om te testen welke buizen op 

welke zijn aangesloten kan je er (gekleurd) water door laten lopen. Of je kan het rookmachine aansluiten op 

één van de buizen en kijken langs welke buizen de rook naar buiten komt. 

- Heb je veel plaats ter beschikking, dan kan je een heus modderparcours bouwen met een kruipparcours, een 

evenwichtsbalk over een modderpoel, en een glijplastiek met bruine zeep richting modderbad. 

- Zou je een muurtje kunnen bouwen met echte bakstenen en een eigen modderbrouwsel? Testen maar! Je kan 

verschillende soorten 'cement' gebruiken en testen welk muurtje het best bestand is tegen water, een rollende 

bal, een sjot van je voet, ... 

- Tip: Elk jaar is het op 29 juni International Mudday. Hét moment om met je animatoren wat inspiratie op te 

doen of modderspelen te testen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Voorzie de laatste 10 minuten een opruimmoment waarbij je het materiaal en de kinderen schoonspuit, of op 

een andere manier wat properder probeert te krijgen. Bij koud weer is een afsluiter met warme chocomelk op 

zijn plaats. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


GENIETEN VAN WELL- EN MUDNESS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Biggetje Kaatje Pompelmoezevel is een echt knorrig meisjesvarkentje in alle opzichten. Ze draagt elke dag 

glimmende kleedjes en bijhorende schoenen, borstelt elke dag haar haar 5 keer en vindt het enorm plezant om 

naar de wellness te gaan. 

MATERIAAL  
Strobalen + spankabels (om een frame te maken), zeil, water, groot gasbekken om water te verwarmen, 

badschuim, kruiden, verf, kleurstof, penselen  

 

SPEELIMPULSEN           

Hieronder vind je een overzicht van haar favoriete activiteiten in het Wel- en Mudnesscentrum. 

* Verwarmd modderbad. Drapeer een blauw zeil over een constructie (strobalen, uitgeschepte zandbak, oud 

zwembad) en vul het met modder en water. Voeg hier voldoende warm water aan toe zodat het heerlijk 

genieten wordt. 

* Maak geparfumeerde modder: Voeg verschillende geurstoffen toe aan de modder. Mogelijke geuren: 

etherische oliën, verse kruiden, gedroogde kruiden, shampoo... 

* Geef het modderbad een upgrade door het te voorzien van de mooiste kleuren. Meng de modder met de 

standaard speelplein verf. 

* Modderhenna-tattoos: Zorg dat de modder voldoende stevig is (eventueel aanlengen met verf) en teken met 

penselen henna-tattoos op jezelf of op je vrienden. 

* Na en heerlijk modderbad kan je je volledig laten schoonspuiten door een tuinslang. Tip: wil je warm water 

uit je tuinslang, leg deze dan een tijdje in de zon. Het water in de slang warmt op en de eerste die proper 

gemaakt wordt geniet van een lekke warme douche. 

* Laat je volledig insmeren met modder en vervolgens omwikkelen in huishoudfolie. Ga vervolgens lekker 

zonnen of doe aerobics. De ideale welness-oefening. 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Als je water opwarmt om toe te voegen aan het modderbad, zorg er dan voor dat dit zeker niet kookt! 

Controleer ALTIJD de watertemperatuur voor je het over kinderen giet. 

Het gebruiken van etherische oliën en kruiden is enorm plezant maar kan voor irritatie zorgen wanneer 

kinderen dit in hun ogen of mond wrijven. Zorg steeds voor een emmer zuiver water zodat kinderen op ieder 

moment hun ogen en mond kunnen spoelen. 



GEZELLIG NAAR DE CARWASH, VOOR MODDERIGE MENSEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Spelen in de modder is pure fun, gaaf, vet, de max. Maar na het spelen is het ook fijn om je te wassen, zonder 

dat je ook maar iets moet doen. De carwash voor mensen is DE perfecte oplossing. Hieronder vind je terug hoe 

je een zo een carwash maakt en wat je er mee kan aanvangen. 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Tuinslang zonder gaatjes, tuinslag met gaatjes, vele sponsen, ducttape, springkasteelblazer, dweilen, touw, 

veel zeepsop 

 

SPEELIMPULSEN           

Een carwash bestaat uit verschillende zones. Hieronder vertellen we je hoe je een carwash maakt waarbij je 

als mens gewassen wordt door 'robots' die er uitzonderlijk menselijk uitzien. 

 

Zone 1: afspuitzone: In deze zone staan twee 'kidrobo's' die je langs links en rechts nat spuiten met een 

tuinslang. Ook hangt er boven jou een tuinslang die geperforeerd is (vol met gaatjes, deze kan je makkelijk 

met een hamer en nagel zelf maken). Zo wordt ook je dak (hoofd) niet vergeten. 

 

Zone 2: de inzeepzone: in deze zone lopen kidrobo's rond die volhangen met sponzen. Op deze sponzen hangt 

zeepsop. De kidrobo's draaien snel rond en zepen je zo volledig in. 

 

Zone 3: de afspoelzone: In deze 'natte' zone wordt je opnieuw langs alle kanten proper gespoten door de 

kidrobo's. 

 

Zone 4: de droogzone: in deze zone staan er verschillende springkasteelblazers op je gericht om je van kop tot 

teen de drogen. 

 

Ook met modderige go-cars en fietsen is dit een aanrader! 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Water en elektriciteit samen gebruiken kan, maar houdt wel risico's in. Zorg voor je hiermee start dat alles 

gecontroleerd werd en veilig is. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


KONING MUDD EN KASTEEL FLUBBERSLOT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Koning Mudd regeert sinds jaar en dag over het kasteel flubberslot. Doorheen de tijd werd het kasteel 

meermaals verbouwd, afgebroken en hersteld na verschillende aanvallen. 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Modder, behangerslijm, houtschilfers (afval van bij de schijnwerker), klei 

 

SPEELIMPULSEN           

* Om te vermijden dat het kasteel na een volgende aanval zou vallen schrijft koning Mudd een wedstrijd uit om 

zijn kasteel te versterken, verschonen en verbeteren. Alles kan, er is maar één verwachting alles moet met 

modder gebeuren, het geliefde product van koning Mudd en zijn kasteelbewoners. De koning geeft elke 

architect/ontwerper een maquette van het kasteel. In miniatuur bouwt elke architect zijn droomuitbreiding 

van het kasteel. 

 

* Extra sterke bouwmodder maken: 

Meng aarde met water en voeg hier een pakje behangerslijm aan toe. Voeg hier vervolgens houtschilfers of 

krantenpapier aan toe. Afhankelijk van de functie en nodige stevigheid kan je er extra water (meer lopend) of 

houtschilfers (vaster en beter kneedbaar) aan toevoegen. 

 

* Verdedigingsmuur: Maak een raster van takjes en trouw. Vul de vakjes tussen de stokjes op met gedroogd 

gras. Smeer vervolgens modder over het geheel en laat opdrogen. 

 

* Modderslotgracht: graaf rond het kasteel een slotgracht en vul deze met modder. Verstop in de modder 

distels en brandnetels om een extra netelige situatie te creëren. 

- Moddermoeras: baken een ruimte zone rond het kasteel af en voorzie deze van en randje klei. Vul deze nu 

met modder. en iedere indringer raakt zeker vast te zitten in de modder. 

 

* Modder katapultbollen: maak modderbollen en laat ze drogen. Deze kunnen later vanop het kasteel en zijn 

katapulten afgeschoten worden naar de indringers. De 'natuurbewust versie' van deze modderbollen worden 

gevuld met bloemzaadjes en modder. Wanneer deze afgeschoten worden en op de uiteenvallen zullen later 

mooie bloemen opleveren. Zo zie je ook tot waar je kogels gevlogen zijn. 

 

* Nadat de verdediging opgetrokken is kunnen de architecten elkaars 'verdedigingstechnieken' testen en 

ontmijnen. Water, wind, pijlen... Alles kan en mag ingezet worden. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

/ 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

