
SPELEN MET ZEEPBELLEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Professor Dr. Piet Kwadraat, eminent chemicus, heeft heel zijn leven gewroet op de ideale formule voor de 

perfecte zeepbel. Of de kinderen even willen uitproberen? 

MATERIAAL                                 Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Dreft, water, glycerine, emmers of bassins, petflessen, knutselmateriaal, tennisraketten, rietjes, 

verkeerskegels, ... 

SPEELIMPULSEN           

Hoe maak je een sopje om extra grote zeepbellen te maken? Hét ideale recept hebben we nog niet gevonden. 

Maar we kunnen je wel een aantal tips geven die de kans op succes verhogen.     

Sop: Maak je sop steeds met lauw tot warm water en best een paar dagen op voorhand. Een beetje planning 

dus, maar het loont de moeite!                                                                                                              

Gebruik: echte Dreft (we willen echt geen reclame maken, maar echte Dreft werkt het best). Gebruik het 

gewoonste van het gewoonste afwasmiddel, dus zonder kleur, geur ... Afwasmiddelen met citroengeur en zacht 

voor de handen en dergelijke geven negatieve effecten!  

Voeg: wat glycerine toe. Glycerine is een soort siroop dat je bij de apotheker kan kopen. Je kan er ook suiker 

aan toevoegen (onder de vorm van vloeibare honing) en zelfs een klein beetje behangsellijmpoeder.                                 

De juiste verhouding, daar draait alles om natuurlijk. We geven je een paar recepten mee. Zelf proberen is de 

boodschap.    

Recepten:                                                                                                                                                                  

- 1/2 liter afwasmiddel, 1/4 liter glycerine op 10 liter water                                                                             

- 1 kop afwasmiddel, 8 koppen water, 2 grote lepels glycerine, 2 theelepels honing                                                          

- 1 deel Dreft, 5 delen warm water en een paar druppeltjes glycerine                                                               

- 1 dl warm water, 75 gr afwasmiddel, 2,5 gr behangsellijmpoeder, 50gr suiker meng alles en laat een dag 

rusten, voeg daarna 9 dl water toe en goed roeren.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Met ijzerdraad of met het afgesneden bovenstuk van een petfles kan je bellen maken, maar probeer het ook 

eens met een tennisraket, een verkeerskegel of een rietje.                                                                                                 

Na een tijdje kan je extra impulsen toevoegen: welke zeepbel vliegt het hoogst, het verst, wie kan een 

zeepbel terug opvangen, ... Je kan er ook kunstwerkjes mee maken. Doe het zeepsop in kleinere bassins. Doe 

er een beetje plakkaatverf bij en meng goed. Daarna ga je hard blazen in het mengsel met een rietje. Wanneer 

het zeepsop tot over de rand komt, moet je er vlug een tekenblad op leggen. De zeepbellen springen open en 

geven een mooi effect. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Verdeel je sop over meerdere bassins en zet ze een eindje uit elkaar. Zo staan kinderen niet te veel te 

drummen rond dezelfde bassin. Voorzie ook voldoende materiaal om bellen mee te maken of spreek een 

duidelijke beurtrol af. Zo vermijd je nodeloze ruzie.  

Zeepbellen blazen is vooral leuk als tussendoortje of om na vier uur bijvoorbeeld nog een klein aanbod te 

doen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

