
SPELEN MET EEN TUINSLANG 

KLEEDJE/AANBRENG 

Met stukken oude tuinslang kan je leuke poppenkastpoppen maken. Kleef er papieren bolletjes of pingpongballetjes op als 

ogen en geef ze een brilletje uit de verkleedkoffer. Met wat wol kan je ze ook een toefje haar geven. Speel een leuk 

verhaaltje als toffe start van je activiteit. 

MATERIAAL                                 Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Tuinslangen, lege drankbakken, een plank, plakband, lege flesjes, pingpongballetjes, ballen, blikjes, ballonnen, 

geperforeerde tuinslangen, sproeiers, ... 

SPEELIMPULSEN           

Slangengevecht: Hiervoor heb je twee tuinslangen nodig, eventueel kan je daarvoor een verdeelstuk op de kraan plaatsen. 

Neem twee lege bakken frisdrank en leg er een stevige plank op. Op elk van de twee uiteinden laat je een uitdager plaats 

nemen die een tuinslang bedient. De spelers proberen elkaar van de plank te spuiten zonder er zelf af te tuimelen.       

Wildwaterbaan: Monteer een tuinslang bovenaan je glijbaan. Met PVC-buizen knutsel je bogen boven op de glijbaan. Met 

landbouwplastiek kan je een échte tunnel maken en je wildwaterbaan is af.        

Waterlimbo: Een vrijwilliger spuit een horizontale straal water. De spelers buigen achterover en lopen onder de straal, 

zonder 'm aan te raken. Bij elke ronde gaat de waterstraal een beetje sneller. Zo kan je ook touwtjesspringen met een 

tuinslang, trouwens.          

Brubbelbad: Als kinderen in het ploeterbad zitten geef je ze een kort stuk tuinslang ... Blazen maar!   

Goed mikken: Met een tuinslang kan je een heleboel spelletjes spelen waarbij je moet mikken.                                             

- Pingpongballetjes: mikken van flessenhalzen                                                                                                                           

- Balparcours: Een bal door een parcours spuiten met een tuinslang                                                                                                     

- Bollo smitto spelen. Bollo smitto= met een voorwerp lege blikken die in een toren gestapeld zijn, omvergooien.                                                                                                                                                              

– In de lucht: Een ballon zo lang mogelijk in de lucht houden                                                                                                  

- Snookertafel: Maak zelf een snookertafel door een gewone tafel af te plakken met karton en er bakjes aan (oude 

botervlootjes, bijvoorbeeld). Met een tuinslang en kleine plastieken balletjes uit het ballenbad kan je nu snooker spelen.                 

- Of in het wilde weg: Als je met je tuinslang tegen de zon in spuit dan zie je een regenboog! Met een waterstraal iets in de 

lucht schrijven en de anderen laten raden wat het is.        

                                                                                                                                                                                                                                         

Extra's: In de handel vind je ook geperforeerde tuinslangen (je kan die ook zelf maken). Daarmee kan je je eigen waterval 

maken waar de kinderen onder door moeten. Je kan ook allerlei sproeiers kopen om te koppelen aan een tuinslang. Ideaal 

speelgoed voor op het speelplein! Je kan ook alles bestellen bij het materiaalmagazijn (zie link). 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat de spelers gerust meehelpen bij het opzetten waar het kan.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

