
SCHADUWZONES MET CAMOUFLAGENET. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Buitenaardse wezens houden van goed weer. Telkens het meer dan 27° is, komen 'The Believers' buiten, een 

groep fanatieke UFO fotografen. Hun techniek om onder het camouflagenet te wachten op de UFO's is 

veelbelovend. Vandaag mogen we mee op stap met deze specialisten… 

MATERIAAL                                 Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Een camouflagenet, lange stokken, verkleedkledij, (opplooibare) stoelen, een (geperforeerde) tuinslang in de 

buurt, eventueel wat digitale fototoestellen. 

SPEELIMPULSEN           

Een verwelkoming 

De animatoren zijn 'The believers', een groep gespecialiseerde fotografen. Zij zijn goed in camoufleren en 

observeren. Kinderen moeten eerst gecamoufleerd worden met bruin-zwarte schmink, donkere kledingstukken 

ed. 

Op excusie... 

We vertrekken op pad. Iedereen moet onder het camouflagenet passen. Niemand in de zon. Om het onderin 

wat comfortabeler te maken kan je lange en dikke stokken gebruiken om het net wat hoger te tillen. Probeer 

ongezien over het speelplein te sluipen. 

Posities innemen en wachten 

Daar is het dan, de perfecte plek om te wachten op de UFO's en te observeren. Dit is een warme plaats 

(remember: buitenaardse wezens houden van warmte), eventueel aan de rand van een bosje. Probeer het 

camouflagenet op minstens drie punten te bevestigen tussen 1 en 2m hoogte. (Gebruik tafels, deurklinken, 

raamopeningen, takken, palen in de grond) Belangrijk: niemand mag onder het net uitkomen want dan kan je 

een contact voor vandaag vergeten. Laat het je collega's gemakkelijk maken. Ieder neemt zijn stoel of kussen 

en legt hem gemakkelijk. En chill in je schaduwzone... 

Het wordt te warm 

Ondanks de schaduwzone waarin je zit, warmt het op. Improviseer een mini-bar of haal de tuinslang boven. 

Monteer als je het hebt een geperforeerde tuinslang bovenop het camouflagenet, zo krijg je een echte 

"coolzone" 

Het langverwachte moment 

Daar is ie dan, de UFO. Een andere groep kinderen heeft misschien een grote vlieger in elkaar geknutselt met 

PVC en doeken of papier, misschien is er een aanval van mini-straaljagers uit papier, laat je fantasie werken. 

Nog meer ideeën nodig?!? Camouflagetechnieken vinden kinderen super. Probeer er nog enkele uit met 

doeken en/of natuurlijk materiaal (gebladerde takken). Probeer wat mensen te besluipen (en nat te maken), in 

een hinderlaag te gaan liggen, extreem verstoppertje te doen... Het camouflagenet kan je ook gebruiken om 

dingen in te pakken. Het ademt meteen veel sfeer uit. Maak eens een decor op je podium met het net. Versier 

het camouflagenet met extra bladeren. Geschikt voor: holbewoners, robin hood (van het woud), legertje, 

rebellen op de vlucht, het dierenbos, het groene volkje, afrikaanse hutten… 

BEGELEIDERSTIPS  

Als dit spel al een doel heeft, dan is het niet om echt UFO's te zien, maar wel om met de mannen te "chillen". 

Neem de stoelen en relax, geniet van de schaduw in de zon. Het is niet echt de bedoeling om iets te doen, wel 

om ingekleed niets te doen. Je kan het ook zien als een ingeklede manier om kinderen uit een te felle zon te 

houden. 

Fantaseer er op los als de warmte je wat doet zwijmelen. 

Voorzie wat drinkbussen om iets te drinken. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

