
 

 

 

  

 

Doel 
De deelnemer ervaart beweging door 
trilling en geluid 
 

Materiaal 
 Kunststof geribbelde afvoerslang, het 

liefst doorzichtig voor een extra visueel 
aspect 

 Harde balletjes of knikkers die door de 

afvoerbuizen kunnen rollen 

 Stevige afplaktape 
o Of  

 Beweegbox Ratelslang  
 Beschikbaar in de SpeelOtheek op Siza 

’s Koonings Jaght  
  

Activiteit 
1. Wikkel een lange afvoerslang om 

het lichaam van de deelnemer 
2. Stop een balletje of knikker aan 

één kant in de slang. Het lichaam 
van de deelnemer krijgt een prikkel 

door de trilling en het geluid die 
optreedt doordat het balletje langs 
de ribbels rolt. Ook zou een 
deelnemer het rollende balletje met 

de ogen kunnen volgen 
3. Wanneer een deelnemer zelf gaat 

bewegen kan hij het balletje zelf in 

beweging brengen 
4. Een korte slang kan aan de 

deelnemer geven, zodat hij deze in 
de hand kan houden. De deelnemer 
kan met de slang op ontdekking 
gaan en zelf de prikkels oproepen 

door met de slang te bewegen 

 
 

Ratelslang 
EMB 

 
 

Hoe zet je het neer? 
1. 1 begeleider op 1 deelnemer, de 

begeleider neemt plaats naast de 
deelnemer 

2. Leg het benodigde materiaal in 
handbereik en in het zicht van de 
deelnemer 

Let op! 
 Blijf bij de deelnemer in verband 

met het gevaar tot strak trekken 
van een lange afvoerbuis, loslaten 

van het tape  waardoor de scherpe 
randen bloot  liggen 

 Let op kleine onderdelen 
 Houdt in de gaten houden hoe de 

deelnemer blijft reageren, het 
geluid en gevoel van de balletjes 
door de buis is niet voor iedereen 

prettig 
 

Variaties? 
 Korte en lange afvoerbuizen 
 Verschillende diktes / diameters 

 In plaats van een knikker warm of 
koud water in de afvoerbuis 

 Maak de uiteinden van de buis aan 

elkaar, zodat een cirkel ontstaat en 
het balletje in beweging kan blijven 

 

 

 
 

SizaSports 


