
TER LAND, TER ZEE EN IN DEN DUIK. STUNTEN MET GLIJMATTEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het lokale stuntteam is zich aan het voorbereiden om het record trukskes in den duik te doen. Al deze stunts 

worden ook ondersteund door de nodige oproer in speelpleinland! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- linoleum schuift super. 

- Tuinslang ; liefst tuinslang met gaatjes (zie materiaalmagazijn) 

- Katapult maken op het zeil. 

- Videocamera/fototoestel 

- Bruine zeep 

SPEELIMPULSEN           

Omdat alles staat met een goede voorbereiding maken we den beste schuifondergrond. Neem een lange 

houtenplank, koop een rol linoleum (je kan dit misschien gratis krijgen bij fabrikanten). Niet dit stevig vast en 

de fun kan beginnen. 

 

- Iedere stuntman/stuntvrouw moet aerodynamisch zijn om vlotter te glijden. Daarom moet je ook over een 

aerodynamisch kapsel beschikken. Met de nodige scheerzeep en bruine zeep kan je eerst coole kapsels maken. 

- kegelbaan: je zet een aantal menselijke kegels op het einde van je baan. Vervolgens neemt de menselijke 

bowlingbal een stevige aanloop een schuift naar de kegels. 

- Iets gevaarlijker, maar zeker uitdagend: neem opnieuw een aanloop en blijf zo lang mogelijk rechtstaan 

(alsof je aan het surfen bent.) 

- Maak eerst met de linolium een glijbaan en hang deze voor het grote stuk linolium, zo kan je nog verder 

glijden. 

- De levende kannonskogel: langs weerskanten van de linolium staat er één iemand die één uiteinde van het 

touw vast houdt. Op de linolium zit een menselijke kannonskogel. 

na 3 seconden beginnen de twee menen naast de plastiek te lopen en katapulteren ze de persoon op de 

plastiek 

- Schaatsen op de plastiek. 

- Kunstschaatsen (of sterven op de dansvloer;-)) 

 

Randactiviteiten: 

- Ieder professioneel speelpleinstuntteam heeft nood aan roadies die alles bouwen en verplaatsen. 

- Vergeet zeker ook geen promo te maken: affiches, flyers, etiketten... zo krijgen de andere speelpleingasten 

originele en nuttige info over mogelijke optredens. 

- Een professioneel speelpleinstuntteam heeft vaak ook te kampen met stalkers of andere schorriemorrie! Het 

is dan ook aan te raden om een eigen bodygardteam samen te stellen. 

- En ga zo maar verder: cheerleaders die het team aanmoedigen, mensen die een grote tent opbouwen, 

tribunes bouwen… 

BEGELEIDERSTIPS  

-  wees steeds alert, wanneer je met water en lopen werkt zit de kans dat er iemand op zijn gezicht 

gaat zeker in! Denk dus goed na wanneer je een locatie zoekt voor deze activiteiten. 

-  Doseer je bruine zeep een beetje. Het is nogal sneu als je na 10 minuten al zonder zeep zit! 

-  Bruine zeep kan ook prikken in de ogen van kinderen. Voorzie ook zeker een emmer met proper water 

en een handdoek om hun ogen prikloos te maken. 

-  Maak duidelijke afspraken met de kinderen vb: waar mag je lopen. Wie mag er water spuiten,… 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

