
STEMPELEN VOOR DOPPERS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De VDAB organiseert een cursus voor beginnende langdurig werklozen, vanuit het principe: als get dan toch 

lang moet doen, kan het maar beter tof zijn! Hoofddoel van de vorming: creatief doppen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Grote gommen (synthetische 'plastieken', niet de kwaliteits-witte), breeksmessen, lino-mesjes, plastecine, 

plastiek zakken, stempelkussen of sponzen met verf, poltloden met gom op achterkant. 

SPEELIMPULSEN           

Stempelpictionary 

 

Neem een plastiek zak, druk die in stempelinkt (verfrommeld) en maak dan een afdruk op een blad. De eerste 

van de groep (kind 1) die iets denkt in de afdruk te herkennen komt naar voor en begint de tekening af te 

werken met een stift. De rest van de groep moet zo snel mogelijk raden welke vorm kind 1 in zijn hoofd had. 

Je kan daarna ook experimenteren met andere stempelvoorwerpen. 

 

Zelf stempels maken 

Iedereen heeft al wel gestempeld met aardappelen, maar hetzelfde principe kan je ook toepassen op gommen! 

Niet de kwaliteitsgommen, die brokkelen als je er in gaat snijden, maar de synthetische (in alle kleuren te 

vinden in bv HEMA). Je begint met je figuur met potlood op de gom te tekenen (gespiegeld, uiteraard), en dan 

ga je voorzichtig met een scherp breekmes de stukken die je wit wil laten wegsnijden (probeer dit eerst even 

zelf thuis). Je kan hier echt fijne dingetjes mee maken, maar zorg er voor dat je nooit te hard op je mes drukt, 

uitschuiven gebeurt vaak wanneer je te grote stukken in één keer wil wegsnijden. En uiteraard is dit niet voor 

de allerkleinsten. 

Als je toch ook graag met aardappelen wil stempelen: neem best niet TE jonge patatjes, die zijn harder en dan 

is de kans op uitglijden en in vingers snijden groter. 

 

Wil je graag met jongere kinderen stempels maken, dan kan je gebruik maken van lino-mesjes, als je er aan 

kan geraken (vraag zeker na bij de lagere school!). Maar ook met plasticine kan je stempels maken, alleen gaan 

ze vaak niet zo lang mee. Zorg dat je een vorm maakt die gemakkelijk in de hand ligt en maak er één platte 

kant aan. Doen nu met een tandenstoker de delen weg die je wit wil laten. 

 

Stripverhaal met stempels 

Ga op zoek naar ideale stempels om verschillende voorwerpen en texturen te stempelen: tennisbal voor een 

boomkruin, gom op potlood voor kasseistenen, stiftdopsel voor krulhaar, bol wol voor struiken...). Stempel nu 

je eigen stripverhaal. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het is leuk als je veel verschillende kleuren stempelinkt hebt, ideaal als je de echte kan kopen want die is 

uiteraard ook echt beter, MAAR ook echt duur, helaas. Een goedkoper alternatief is dat je de gewone 

plakkaatverf op een spons (best fijne textuur) doet, en dat als stempelkussen gebruikt. Je moet dan best eerst 

wat experimenteren met de hoeveelheden, maar neem alvast volgende tip mee: hoe dikker je spons, hoe meer 

verf je gaat verbruiken (en hoe vuiler je vingers gaan zijn, haha). 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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