
PVC BLAASPIJPEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De oerwoudbewoners gaan op jacht met hun stam om de apen uit de bomen te schieten. Verkleed je 

avontuurlijk (en schaars). Wat camouflage-schmink is ook wel op zijn plaats! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
PVC-buizen (elektriciteit), ijzerzaagje, vijltje, kladpapier, plakband, verf, groot karton, pluche knuffeldiertjes 

(bij voorkeur aapjes).  

SPEELIMPULSEN           

De oerwoudbewoners gaan op stap om hun buit binnen te halen. Oefen je sluiptechnieken, zorg voor voldoende 

camouflage en vertrek op pad! 

 

De wapenuitrusting 

De standaard elektriciteitsbuis van PVC zijn 3m lang. Te lang voor een blaaspijp dus. Met een ijzerzaagje (klein 

en goedkoop) kan je zo'n buis makkelijk in stukken zagen. Een stukje van 50 cm is de referentie. Voor kleinere 

kinderen neem je kortere buizen, voor de groten mag het wat langer. Met een vijltje kan je de zijkanten wat 

bijvijlen zodat je lippen geen pijn doen na drie keer blazen. 

De munitie maak je uit papier. De makkelijke versie zijn stukjes papier waarop je kauwt. Je krijgt dan een 

plakkerig brij'tje dat je in een bolletje kan afvuren. De moeilijke versie is zeer spitse kegel-vorm. Neem een 

rechthoekig papietje. Plooi een hoekje om (zonder te vouwen) tot in de helft van het papiertje. Rol dit hoekje 

over de rest van het papiertje. Je krijgt een kegelvormig pijltje dat je best even vastplakt met wat tape. Als 

het pijltje te dik is om door de buis te blazen, maak dan je hoek wat kleiner! Zorg dat iedereen een aantal 

pijltjes hebt, misschien kan je werken aan een gezamenlijke voorraad? 

 

De buit 

Eerst kan je beginnen met een oefenronde. Maak met wat grote kartonnen vlakken een roos of doel (bvb. een 

geschilderd aapje, een menselijke silhouette,...). Om te markeren waar je raakte, kan je de pijltjespunt in 

wat verf doppen. Probeer vanuit verschillende posities te schieten, staand, liggend, van achter een boom, van 

onder een deken/dozen/kampen,... 

 

Dan is het tijd voor het grote werk. Schiet alle apen (pluche diertjes tenzij je aan echt aapjes kan geraken) uit 

de bomen. Eerst moeten alle apen gevangen worden. En dan kan er van alles gebeuren. 

- de apen ontsnappen terug 

- een rivaliserende stam steelt de apen 

- een rivaliserende stam gaat tegelijkertijd op pad en de beste jagers moeten zoveel mogelijk apen raken. 

- Een medisch onderzoeksteam onderzoekt de apen 

- De apen schieten terug… 

BEGELEIDERSTIPS  

Geef plaats aan de fantasie van de kinderen. Laat hen de fantasie gebruiken die spontaan opkomt. Gebruik hun 

ideeën om het avontuur verder te laten gaan. Misschien ga je naar het bos of kan je aanbellen bij de buren om 

te vragen of ze geen last hebben van apen en hulp kunnen gebruiken… 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

