100 SPEELIMPULSEN IN EEN HANDIGE CHECKLIST OM DEZE ZOMER UIT
TE TESTEN. VERZAMEL JE MEDE-ANIMATOREN EN TOON DAT JULLIE
SPEELPLEIN OVERAL, ALTIJD EN MET IEDEREEN KAN SPELEN.

ZOMERWEDSTRIJD
PIK EEN IMPULS UIT DE LIJST

	POST JE FOTO’S EN/OF FILMPJES OP
SOCIALE MEDIA VOOR 31 AUGUSTUS,
VERMELD #HELEMAALSPEELPLEIN

Per provincie pikken we er één
winnend speelplein uit dat ons weet te
verbazen! Zij winnen een Goe Gespeeld!prijzenpakket (afbakenlint, vlag,
pleisters…). Welke werking slaagt erin
om ze allemaal aan te vinken!?

VINK AF, KLAAR.

Niet altijd, maar soms is je goed vuil maken écht plezant!
In navolging van Mudday, het landelijk speelpleintreffen, steken we
er met plezier een aantal van deze speelimpulsen tussen. Enjoy!
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Speel in de toiletten
Speel op het dak
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72

	Maak een iglo uit ijsklontjes

	Speel met geluiden

73

	Houd een rolstoelenrace

74

	Iedereen speelt de hele dag met
een beperking

75

	Speel in de vitrine
van een winkel

76

	Speel in het gemeentehuis

77

	Speel in de keuken

78

	Speel met alle kinderen
tegelijk

79

	Vorm de naam jullie speelplein

80

	Speel in een iglo

81

	Maak je eigen zweethut

82

	Speel een film na

83

	Maak een videoclip

84

	Speel een dierentuin na

85

	Maak een levensgroot
kunstwerk

	Doe aan bodypercussie

40

	Doe een Kinderen-Baas-dag

41

	Knutselen met
natuurelementen

42

	Maak een gigantische
modderglijbaan

Speel in de supermarkt

43

	Reuze-rugby-wedstrijd

Speel op de markt

44

	Speel het vuilste spel
op aarde

	Speel in de tuin van één
van de animatoren
Speel met een bomma/bompa
Speel met een paar ouders
	Speel met een paar buren
	Speel met de burgemeester en/
of schepen van jeugd


15

	Speel met een buschauffeur
	Speel met een ander
speelplein
	Speel met de jeugdconsulent

18

	Speel met de koningin en 		
haar knechten

19

	Speel met oud-vrijwilligers

20

	Speel samen met het
oudste en jongste kind van het
speelplein

	Speel tijdens het poetsen/
opruimen



	Speel in de wachtrij
op uitstap



47

	Maak moddermaskers

48



	Maak een hindernissenparcours
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	Maak een modderbad

50

	Maak een blotevoetenpad
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	Speel in de bomen

	Smeer iemand van top tot teen
in met modder

87

	Speel op en onder de trap

88

	Speel met 250 van iets

89

	Speel met kuismateriaal

90

	Speel stiekem op een plek
waar het niet mag

91

	Speel met en in een auto

92

	Daag de BKO-begeleiders/sters
uit voor een wedstrijd

93

	Bouw een hangmathoek

94

	Beschilder een auto
van band tot dak

95

	Bouw een katapult om
vieruurtjes uit te delen

96

	Organiseer een paardenrace op
het speelplein

97

	Ga met de kinderen op
animatorenjacht in je dorp

98

	Stuur een brief naar
de burgemeester

99

	Maak een gigantische
stoelentoren

	Speel modderige pleinspelen
(denk aan dikke bertha)

55

	Speel in de regen

56

	Spring massaal in plassen

57

	Maak modderkapsels

58

	Speel binnen met modder

59

	Houd een modderfeestje

60

	Al eens een modderballonnen-gevecht geprobeerd

	Speel tijdens het eten
	Speel met vuur
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	Speel Twister met modder

	Speel met water
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26

	Speel Pac-man in real-life!

	Speel met lucht
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27

	Speel met een berg knuffels

	Speel met zand
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28

	Speel in zwembad van Lego

	Speel op wielen
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29

	Speel verstoppertje in de Ikea

	Speel in de hoogte

66

30

	Doe een Sing-Off op de bus

	Speel tijdens onweer

67

31

	Ga verkleed op uitstap

	Speel met sneeuw

68

32

	Speel 1-2-3-Piano op de trein

	Speel in de mist
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33

	Speel met hamers en zagen

	Zing een liedje door
de intercom van de trein

35
36

70

	Speel met electronica
	Speel met smaken
	Speel met voelen
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	Tover kinderen om tot
moddermonsters
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	Hou een moddergevecht
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	Boetseren met modder

53

	Speel op een
vergadermoment
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	Speel met geuren
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Speel in het donker

	Speel meteen BV
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Spelen op een helling

5
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	Spelen met 3 verschillende soorten dieren
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	Spelen als je te voet
onderweg bent











	Maak een mega-papierenbootje en laat het varen

100

	Organiseer een uitdagende
activiteit voor ouders die hun
kinderen komen halen
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	....................................

102

	....................................

103

	....................................

	Maak een levende brug

#HELEMAALSPEELPLEIN

@VDSVZW

Een zomerwedstrijd is het initiatief bij uitstek om
elk speelplein uit te dagen net dat stapje verder te
gaan, ieder op zijn manier. Eénmalig, maar soms
met zoveel succes dat het blijvers worden!

VU Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw | Lange Ridderstaat 22 | 2800 Mechelen

Goe Gespeeld! is een pleidooi voor écht
spelen: inclusief butsen en builen, blauwe
plekken, vuile kleren en lawaai… kortom het
recht op ongeremd speelplezier.

