
SPANBANDEN, SPANNEND EN EVENWICHTIG 

KLEEDJE/AANBRENG 

Tommeke is 5 jaar en zijn grote held is spiderman. Hij ziet zichzelf ook wat als de sidekick van spiderman: 

Spiderkopke. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- slackline: een brede (min 5cm), stevige spanband uit een zachte kunststof. 

 

- waterballonnen 

 

- serpentines 

 

- bomen  

SPEELIMPULSEN           

- Je hangt de spanband/slackline tussen een boom. Nadien kan van de ene boom naar de andere lopen. 

- Een echte spiderman kan ook 'spinnenweb' spuiten, dit kan jij natuurlijk ook. Iedere spiderman kan op 

voorhand zelf een coole riem maken met daar aanvast gemaakt verschillende rolletjes serpentine. 

Wanneer de vijand nu dichter bijkomt kan je de serpentine gebruiken om hem te verrassen! 

- Wanneer de slackline tussen 2 bomen hangt kan je hem ook als katapult gebruiken en zo de vijand van op een 

grote afstand bekogelen met waterballonnen! 

- Je kan de slackline ook dubbel tussen 2 bomen hangen zodat je een hangmat van maakt. Ook een superheld 

moet soms wat rusten. 

- Als de de slackline zigzagend van hoog naar laag tussen twee bomen hangt kan een superheld zoals jij super 

vlot naar boven klimmen. 

- Met de slackline kan je ook boeven vangen! Breng ze met je superkrachten samen en bind de slackline rond 

hen heen. 

 

Randactiviteiten: 

- Laat de spiderkopkes een teddybeer uit een boom redden. 

- Vergeet zeker geen outfit te ontwerpen. Iedere superheld droomt van een strak onderbroek boven zijn outfit! 

- Je kan ook met waterpistolen zware branden gaan blussen (een kaars of zipblokje) 

- Een echte superheld zal ook zware tochten doorheen behoorlijk donkere locaties moeten ondernemen 'een 

held or not een held'. 

BEGELEIDERSTIPS  

- Om de slackline aan te brengen heb je wel wat kracht nodig (deze moet zeer goed op gespannen zijn). 

 

- Wanneer je hem losmaakt moet je ook goed opletten dat er niemand in de buurt van de slackline staat. Door 

de grote spanning die plots vermindert kan deze plots losspringen. 

 

- Let ook op tot welke hoogte je de slackline aanbrengt. Hang hem zeker niet te laag, dan is het minder 

uitdagend, maar hang je hem te hoog dan zullen er kinderen zijn die schrik hebben. 

 

- Brengen de kinderen zelf zotte nieuwe toepassingen aan, ga hier dan zeker op in! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

