
WATERBALLOL. SPELEN MET WATERBALLONNEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Grote paniek op het speelplein. De ontmijningsdienst van het leger heeft vernomen dat er waterstofbommen 

zouden liggen op het speelplein. Ze sluiten het animatorenlokaal hermetisch af! Gelukkig zijn het onschuldige 

waterballonnen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Waterballonnen, markeringslint, plankje, zandzeef, lint, duimspijkers, vork, doek, touw, ... 

SPEELIMPULSEN           

Eierwerpen: 

De klassieker. Ga per twee tegenover elkaar staan en gooi een waterballon naar elkaar. Ga steeds verder uit 

elkaar gaan staan, tot de ballon ploft. Je kan dit ook in een kring spelen. 

Balspelletjes: 

Balspelletjes zoals volleybal, tienbal of tussen twee vuren kan je perfect spelen met een waterballon. Je kan 

ook 'naald en draad' spelen, maar iedereen heeft een waterballon onder z'n T-shirt. Je kan ook 'dassenroof' of 

'appelbijten' spelen met waterballonnen. 

Kwallen trappen: 

Een regelspelletje waarvoor je alle deelnemers blinddoekt. Baken nu een vierkant af waarbinnen je speelt. Leg 

de binnenkant van je vierkant vol met waterballonnen en laat de kinderen overstappen of rondstappen en zo 

veel (of net zo weinig) mogelijk in de 'kwallen' trappen. 

Afvuren: 

Maak een eenvoudige wipplank met een plankje en een scharnierpunt. Bevestig een zandzeefje aan het 

uiteinde van de plank, leg daarin een waterballon en spring van op een stoel op het andere uiteinde. Laat de 

kinderen de ballon opvangen, gegarandeerd springt de ballon vroeg of laat door het gegrabbel. 

Mikken: 

Stop een aantal duimspijkers door een lint en bind het lint tegen je hoofd (met de scherpe punten naar buiten, 

natuurlijk). Andere kinderen proberen de waterballonnen te mikken naar het hoofd van het (on)gelukkige 

slachtoffer. Een variatie: de kinderen binden met een touw een vork vast aan hun hoofd (met de tanden naar 

boven). Iemand gooit waterballonnen in de lucht, de kinderen proberen die kapot te spetsen met het vork. 

Overgooien: 

Span een doek en verdeel je groep in twee ploegen. Laat ze om de beurt de waterballonnen keilen over het 

doek. De andere ploeg probeert er zoveel mogelijk op te vangen. Daarna wisselen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat kinderen hun zwemgerief aan doen en smeer ze goed in met zonnecrème. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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