
ZEIL JE VOOR HET EERST? SPELEN MET EEN PLASTIC ZEIL 

KLEEDJE/AANBRENG 

Gebruik het plastic zeil als een reuzegrote cape en verkleed jezelf als de superheld Basjman en zijn assistent zeepsmoel. 

Samen vormen Basjman en zeepsmoel een bijzonder dynamisch duo. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Plastic zeil, bruine zeep, zeepjes, twister. 

SPEELIMPULSEN           

- Roetsjbaan. Zoek een leuke heuvel (niet té steil) en span een flink stuk landbouwplastic op. Haal de tuinslang erbij. Wrijf 

het zeil in met bruine zeep. De wet van zwaartekracht doet de rest. Glij naar beneden in allerlei standjes: voeten eerst, 

hoofd vooruit, op de knieën, rechtstaand, op een grote zwemband, plastic boot ...                                                                                                                          

- Je kan gewoon plat op de grond allerlei spelletjes spelen met een plastieken zeil en bruine zeep: worstelen, dansen, 

tikkertje spelen ...                                                                                                                                                                

- Battle of the zeepjes: Iedereen krijgt een stuk zeep met zijn initialen ingekrast (oudere kinderen kunnen dit zelf). Je kan 

ook aan de kleur of de vorm je eigen zeepje herkennen. Iedereen krijgt een plastiek kommetje dat net buiten de rand van de 

grote plastiek geplaatst wordt, verspreid langs de hele omtrek. Iedereen maakt zijn stukje zeep wat vochtig zodat het goed 

glibbert. De kinderen 'floepen' hun stuk zeep naar 't midden van de plastiek. Bij het startsein zoekt iedereen zijn eigen stukje 

zeep terug en legt het ter eerst terug in zijn eigen bakje. Je mag het elkaar ook moeilijk maken. Elkaars zeep over de 

plastiek laten schuiven naar de andere kant, elkaar onderuit halen ...                                                                                         

- Pak de zeep: Iedereen staat in een kring, rond het zeil. Schiet de zeep omhoog en roep iemands naam. Die probeert de 

zeep op te vangen.                                                                                                                                                               

- Wie heeft de zeep?: Iedereen staat rond de plastiek, iemand staat in het midden. Achter hun rug geven de spelers 

ongezien een stukje zeep door. Of speel 'om zeep'. Zelfde opstelling maar twee stukken zeep worden doorgegeven. Als de 

persoon in het midden 'om zeep' roept moeten de twee mensen met de zeep van plaats verwisselen. De persoon in het 

midden probeert een plaats te bemachtigen. Je kan ook de zeepjes naar elkaar glijden (ik glij de zeep naar), of ze laten 

botsen. Je kan zeepjes zo ver mogelijk laten glijden of sjoelbakken met zeepjes. Met borstels of aftrekkers kan je ook 

zeephockey spelen.    

- Slippy Twister: Smeer het plastiek zeil van de twister in met water en bruine zeep of schilder zelf een reuze twister op een 

stuk zeil.                                                                                                                                                                                       

- Meditatie: Neem een stuk doorzichtige landbouwplastiek en hou die vast zoals een parachute. Giet een aantal emmers 

water uit in het zeil. Je kan het water op en neer laten gaan of rond de rand laten lopen. Maak wilde golven, laat het water 

klotsen door tegengestelde bewegingen te maken. Of hou met één hand het zeil vast en probeer met je andere hand op het 

water te kletsen. Laat de plastiek zakken tot bij de grond en breng 'm dan op een afgesproken teken omhoog. Probeer zoveel 

mogelijk water terug op te vangen. Iemand ligt op de grond, hou de plastiek boven het lichaam en giet dan water in de 

plastiek. Laat het water over de persoon rollen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Let een beetje op de veiligheid. Voorzie zeker een zachte ondergrond zoals een grasmat of mul zand. Zorg dat er geen 

stenen of scherpe uitsteeksels onder het zeil liggen. Zorg ervoor dat de kinderen nergens kunnen tegen vliegen als ze naar 

beneden sjeezen.  

Bruine zeep in de ogen kan verschrikkelijk prikken. Zorg ervoor dat je proper water hebt om te spoelen of laat de kinderen 

een duikersbrilletje aan doen.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

