
PETFLESPET. SPELEN MET PETFLESSEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Adjudant Waterslagers van de Speciale WaterBrigade van het Belgisch Leger komt de jonge rekruten enkele 

militaire geheimen leren. 

MATERIAAL                                Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Petflessen, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, kurken, kapotte binnenbanden van fietsen, bal, 

elastieken, rietjes, ... 

SPEELIMPULSEN           

Waterraketten: Neem een petfles en vul die voor een derde met water. Snij een kurk doormidden (in de 

breedte) en boor er een fijn gaatje in. Knip uit een oude binnenband van een fiets het ventieltje (zorg dat je 

nog wat rubber over houdt). Stop het ventieltje door de kurk en knip nu onderaan, rondom rond, de rubber af 

zodat je nog 1 cm rubber overhoudt. Prop de kurk nu in de hals van de petfles. Hou nu de flessenhals en de 

kurkstop stevig vast en blaas met fietspomp lucht in de fles, tot je de fles niet meer kan tegenhouden. Je kan 

de raket eventueel verder versieren met waardevol kosteloos materiaal. Tik eens 'waterraket' of 'water rocket' 

in op youtube! 

Natte Chinese voetbal: De deelnemers gaan in een kring staan, elk heeft voor zich een petfles gevuld met 

water. Eén speler heeft een bal en probeert daarmee zoveel mogelijk flessen omver te smijten. De speler(s) 

wiens fles is omver gesmeten moet eerst de bal in z'n handen houden voor hij z'n fles terug mag recht zetten. 

Wie als laatste de bal heeft mag de volgende keer smijten. Iedereen mag in het spel blijven tot alle flessen 

leeg zijn.                                                                                                

Natte bowling: Twee ploegen staan tegenover elkaar. In het midden staan er een aantal PVC-flessen, gevuld 

met water. Om beurt proberen ze met een bal de flessen in het midden omver te keilen. Zodra de ene ploeg 

één fles heeft geraakt mag de andere ploeg ze weer recht zetten. Leeggelopen flessen worden uit het spel 

genomen. De ploeg die de laatste fles ziet leeglopen is verloren. Een beetje strategie kan dus geen kwaad.    

Duikboot: Neem een trechter en vul een grote plastic fles met zand. Vul de fles tot ze net zinkt in het 

ploeterbad. Schroef de dop stevig vast. Neem een klein flesje. Maak aan de ene zijde een groot gat. Maak aan 

de andere zijde een klein gat waar net een rietje doorheen kan. Doe hetzelfde met het andere kleine flesje. 

Maak de flesjes met elastiekjes vast aan de grote fles. Let erop dat de kleine gaatjes naar boven wijzen en de 

grote gaten naar onderen. Duw een rietje door elk klein gaatje en sluit de gaatjes met wat klei. Klem de 

rietjes halverwege af met een klem zodat er geen lucht kan ontsnappen. Leg je duikboot in het water. Haal je 

de klemmen weg, dan zal er water in de luchttanks lopen en zinkt de duikboot. Blaas nu tegelijk in de twee 

rietjes. De lucht zal het water uit de luchttanks duwen. De duikboot drijft weer! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Speel zelf actief mee. Zeker met het knutselen van de raketten en de duikboot kunnen de kinderen in het 

begin je hulp gebruiken. Neem geen werk uit de handen van kinderen, laat ze voldoende prutsen en laat ze ook 

met heel veel ideeën komen, ook al is het resultaat anders dan je had verwacht. Na een tijdje hebben ze zelf 

de vereiste handigheid. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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