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Magneetvisspel voor verschillende gelegenheden

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Het hengelspel met de magneethengel
is een vermakelijk tijdverdrijf voor
kinderen en zorgt voor een hoop pret
op kinderverjaardagen of in de eerste
groepen van het basisonderwijs. Ook op
bruiloften kan het hengelspel in een
lichtjes voor volwassenen aangepaste
vorm worden gespeeld. Ideeën voor
verschillende spelvarianten vindt u hier
onnderstaand. Met mosrubber, vilt en
een paar andere materialen kunt u het
leuke doe-het-zelf hengelspel zonder veel moeite zelf maken. Hoe dat gaat, laten
wij u in een stap-voor-stap handleiding zien.

Benodigd materiaal
Voor de hengel:

 • 1 ringmagneet (www.supermagnete.
it/dut/group/rings), bijvoorbeeld
R-10-07-03-DN (www.supermagnete.
it/dut/R-10-07-03-DN)

 • 1 houten staafje
 • 1 stuk touw of extra sterke draad
 • Indien gewenst: acrylverf

Voor de vissen:

 • Vilt of foam rubber in diverse kleuren
 • Kleine zelfklevende metalen schijfjes (www.supermagnete.it/dut/group/

pot_acc_cp_selfadhesive), sluitringen of paperclips (www.supermagnete.it/dut/
M-57)

 • Indien gewenst: wiebelogen
 • Schaar
 • Naald en draad
 • UHU lijm (www.supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)

Handleiding
Tekent u eerst het motief op het vilt of
het foam knipt u het vervolgens uit.

Bij de vilten motieven hebben wij ervoor
gekozen, van elk motief twee identieke
vormen uit te knippen en deze dan op
elkaar te naaien. Daardoor zijn ze
duidelijk robuuster.

Houdt u er bij het foam rekenig mee, dat u een klein lusje aan het motief tekent en
mee uitknipt. Hieraan kunt u later het ringetje bevestigen. Wanneer u liever een
paperclip aan de foam vis wilt aanbrengen kunt u dit lusje achterwege laten.
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In de volgende stap bevestigt u metalen
schijfjes, sluitringen of paperclips aan de
motieven voor het hengelspel.

Voor de vilten motieven zijn
zelfklevende metalen schijfjes geschikt.
Verwijdert u de beschermfolie van het
metalen schijfje en drukt u het schijfje
goed op het vilt. Bij grotere motieven
kunt u goed ook twee metalen schijfjes
gebruiken, zodat het hengelen later
makkelijker is.

Indien u een tussenringetje aan het foamvormpje wilt aanbrengen steekt u de
kleine lip er doorheen en naait u de lip met naald en draad vast. Een andere
mogelijkheid is het, een paperclip te gebruiken, die u openbuigt en dan door het
foam steekt. Daarna drukt u de paperclip weer dicht, zodat hij er niet vanaf kan
vallen.

Wanneer u vilt als materiaal gekozen
heeft, dan naait u in deze stap de beide
kanten van het motief op elkaar. Dit
kunt u ofwel met de hand, ofwel met de
naaimachine doen. Voor de
duidelijkheid hebben wij een garen in
een met het vilt contrasterende kleur
gekozen. Natuurlijk kunt u een garen in
de door u gewenste kleur gebruiken.

Vervolgens is het versieren van de vissen
en andere hengelspelmotieven aan de beurt. Bevestigt u bijvoorbeeld wiebelogen
met UHU lijm op de motieven. Of knipt u kleine versieringen uit vilt of foam en
lijmt of naait u deze vast. Wie meer van een minimalistische stijl houdt laat het
versieren gewoon weg.

Bevestigt u tenslotte nog een stuk touw
aan het houten staafje en knoopt u het
andere uiteinde om de ringmagneet. Ter
zekerheid kunt u in het houten staafje
een kleine kerf aanbrengen, zodat het
touwtje niet verschuift. Let u er per se
op dat u het touwtje goed vastbindt,
zodat de magneet er bij het hengelen
niet plotseling vanaf valt.

Naar keuze kunt u het houten staafje met acrylverf beschilderen en zo de hengel in
uw eigen stijl vormgeven. En klaar is het hengelspel! U kunt kinderen natuurlijk
niet alleen vissen en andere diertjes laten hengelen, maar ook kleine cadeautjes.
Bevestigt u hiervoor aan het onverpakte cadeau een of twee metalen plaatjes en
pakt u het vervolgens in. Zo stijgt de spanning bij het hengelspel nog eens
duidelijk en zorgt het voor veel plezier op een kinderverjaardag.
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Spelvariaties
Hoe u het hengelspel precies vormgeeft hangt van de leeftijd van de spelende
kinderen af. Onderstaand willen wij u ter inspiratie graag een paar mogelijke
spelvariaties voorstellen.

Blind vissen
Doet u de vissen en overige voorwerpen in een hoge pot of emmer, die u fraai
versiert. Ook kunt u van hoog karton een soort acquarium maken. Elk kind mag
één keer hengelen, zonder de vissen te zien. Wie het hengelspel wint, wordt
bepaald door het aantal punten of het aantal gevangen vissen (zie onder).

Punten verdelen
Elke vis of elk diertje krijgt voor spelbegin een aantal punten toegedeeld. Dit kunt
u direct op de figuurtjes schrijven of op een stuk papier opschrijven. Nu hengelt
het ene na het andere kind met de magneethengel, totdat er geen vissen of
diertjes meer over zijn. Gewonnen heeft het kind, dat de meeste punten heeft
gehaald.

Vissen tellen
In plaats van bij het hengelspel verschillende puntaantallen te verdelen kan ook
alleen het aantal gevangen vissen worden geteld. Deze spelvariant is vooral voor
jongere kinderen zeer geschikt.

Hengelen met tijdsbegrenzing
Voor deze hengelspel variant krijgt elke speler een eigen magneethengel. Nu gaat
het erom, zoveel mogelijk vissen binnen een bepaalde tijd te vangen. Men kan de
moeilijkheidsgraad verhogen door "blind" te laten vissen, zoals hierboven
beschreven.

Hengelspel als bruiloftsspel
Bij deze variant worden waardebonnen en tegoedbonnen voor het bruidspaar
voorbereid. U schrijft deze op losse velletjes en vouwt deze vervolgens dicht.
Voorziet u dan elk samengevouwen blaadje van een paperclip. Tijdens de bruiloft
trekt elke bruiloftsgasten een blaadje en schrijft zijn of haar naam op de
waardebon / tegoedbon.
Leg voor spelbegin de opgevouwen blaadjes op voldoende groot vlak uit, bind de
bruid een blinddoek om en geef haar een magneethengel. Nu is het het doel van
de bruid, met behulp van de hengel binnen een van te voren vastgelegde tijd
zoveel mogelijk blaadjes op te vissen. De bruidegom ondersteunt haar met
mondelinge aanwijzingen. Daarna is de bruidegom met hengelen aan de beurt.
Tenslotte worden de opgeviste tegoedbonnen aan de bruiloftsgasten voorgelezen.
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Gebruikte artikelen
R-15-06-06-N: Ringmagneet Ø 15/6 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.it/dut/
R-15-06-06-N)
R-06-02-02-G: Ringmagneet Ø 6/2 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.it/dut/
R-06-02-02-G)
R-10-04-05-G: Ringmagneet Ø 10/4 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.it/dut/
R-10-04-05-G)
R-10-04-05-N: Ringmagneet Ø 10/4 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.it/dut/
R-10-04-05-N)
R-06-02-02-N: Ringmagneet Ø 6/2 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.it/dut/
R-06-02-02-N)
R-10-07-03-DN: Ringmagneet Ø 10/7 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.it/
dut/R-10-07-03-DN)
M-57: Paperclips veelkleurig (www.supermagnete.it/dut/M-57)

Online sinds: 12.10.2012

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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