
PROPJES PAPIER SCHIETEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De bengels zijn in town. Op hun best zijn ze ros met sproeten en hebben een korte pantalon met bretellen. Ze 

luisteren nooit en lachen met alles. Moeilijk om de kinderen daarin mee te krijgen?!? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Rekkertjes (elastieken) en (klad)papier, eventueel in verschillende kleuren.  

SPEELIMPULSEN           

Eerst en vooral moet er geleerd worden hoe je moet plooien. Dit is een essentieel onderdeel van propjes 

schieten omdat het propje ander niet ver komt. 

Pleziertjes: 

  Paintball: dop het kopje van uw propje papier in wat verf. Schiet op papieren of kartonnen doelen. 

  Boodschappensysteem: schiet propjes van kamp tot kamp waar boodschappen op staan. Geef elk kamp een 

gecodeerde boodschap en het andere kamp de sleutel tot de andere code. Wie ontcijfert als eerste zijn 

boodschap? Laat het onderhandelen beginnen. 

  Punten: schrijf op de papiertjes punten. Verzamel ze in een bak in het midden van het lokaal (als propjes 

weliswaar). Iedereen mag een doos kiezen en die ergens tegen de muur van het lokaal zetten. En dan begint 

het, neem een propje en schiet het in je doos. Als alle propjes op zijn, worden de missers opnieuw verzamelt 

tot elk propje in een doos zitten. En dan is het punten tellen! 

  Kleuren: een rode, gele, blauwe en groene groep krijgen elk een stapel papier in hun kleur. Ze vouwen 

zoveel propjes als ze willen. Over het terrein zijn doelen verspreid van moeilijk (een plastiek bekertje in de 

boom) tot makkelijk (een kookpot in de zandbak). Elk doel geeft verschillende punten (moeilijk=meer punten) 

die op het eind van elke ronde worden geteld. Wanneer je geraakt wordt door iemand van een andere ploeg, 

moet je al de propjes afgeven en er nieuwe gaan halen in het kamp. 

  Torentjes: maak torentjes en piramides van allerlei dingen. Het meest aangewezen zijn misschien lege 

blikjes. Die zijn stevig, kan je goed mee bouwen en maken zo'n lekker lawaai als ze naar beneden kletteren. 

Maar andere dingen gaan ook, bvb. gevulde plastiek bekertjes! 

  Tikkertje ridder: het volgende doel zijn mensen! Inderdaad, je mag vollen bak op je buurman knallen, maar 

niet alvorens beschermkledij te maken. Maak schilden en helmen van karton, een maliënkolder van doeken,... 

Laat het gevecht beginnen: ieder voor zich of de rode ridders tegen de zwarte ridders. 

  Binnen buiten: een groepje staat aan de ene kant van het raam, een ander groepje aan de andere kant. Elk 

heeft drie propjes. Na vijf minuten moet je zo weinig mogelijk propjes in jouw ruimte hebben. In een volgende 

ronde kan je wat meer afstand nemen van het raam. 

  Verschillende dingen afschieten: stokjes, balpennen, frieten,... 

  Kan iemand een propje afschieten met zijn tenen? 

BEGELEIDERSTIPS  

Maak zeeeer goede afspraken want voor je het weet staat er iemand vol met blauwe plekken... Wees streng op 

het mikken op een gezicht. Dat kan bijzonder pijnlijk zijn, de rest is draaglijk en onschuldig. 

Neem geen te grote stukken papier. Een ideale grootte is een A7 oftewel 1/8ste van een A4. Plooi het 

papiertje een keer dubbel langst de lange kant en vouw dan flapjes telkens van een halve cm over elkaar (NIET 

telkens dubbel vouwen) tot je een kokertje overhoudt. Plooi je papiertje nog een keer in twee, je krijgt nu een 

V vorm, maak de kop goed hard, dus goed stevig omplooien. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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