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Constructiespel 
     van bamboe

Wie kinderen leuk en 
verantwoord speelgoed 
wil bezorgen 
heeft het 
niet gemak-
kelijk. Als 
je eenmaal 
verdwaald 
bent ge-
raakt in een 
grote speel-
goedzaak of op internet alle moge-
lijke plastic rommel aantreft, dan 
is de wanhoop weldra nabij. Advies: 
wie leuk speelgoed zoekt moet de 
dwanggedachte dat dat dus (veel) 
geld moet kosten proberen 
uit het hoofd te 
krijgen. 

Besef dat de 
fantasie van een 
kind zó groot is 
dat die met het grootste gemak 
alles aanvult wat het speelgoed aan 
moderne ‘glamour’ zou missen.

Wat we hier gaan beschrijven is zo 
ongeveer het summum van een-
voud, maar het kind kan er zich 
met zijn fantasie ten volle op uit 
leven, zoals we zelf hebben kunnen 
vaststellen, als u maar voor de ba-
sismaterialen zorgt en - plezierige 
gedachte - die kosten u erg weinig 
geld.

Dit idee werd ons verschaft door 
jarenlange vriend Reinder van 
Tijen, die dit idee, als hij voor z’n 
stichting Demotech rondreisde, ook 
aan de mensen die hij daar ont-
moette demonstreerde.
Basismateriaal:
Een hele bundel dunne bamboe-
stokjes van een halve tot 3/4 cm 

dik. Een stok 
van 60 cm kost 
10 tot 15 cent. 
U kunt ze zo 
laten of ze door 
midden zagen 
en er stukken 
van 30 cm 
van ma-
ken. 
Moet 
er 

vooral buiten mee ge-
speeld worden dan mogen 
het ook langere en dikkere 
bamboestokken zijn. Dat is 
natuurlijk wel meteen een 
stuk duurder. Verder moet 
u ergens een oude auto-bin-
nenband zien te krijgen (oude 
fiets-binnenbanden kunnen 
ook). Die knipt u in vele smalle 
stroken van 1/2 tot 1 cm breed en 
zo’n 20 - 30 cm lang. Dat zijn de 
bevestigings-elastieken, waarmee 

RollAgERs, VooR 
EEn hijskRAAn 
BijVooRBEElD, VAn 
gRoTERE hollE 
BAMBoEsTokkEn

MET EEn jAMpoTDEksEl En EEn 
pUnAisE of pARkERsChRoEf is 
EEn DRAAiEnD WiElTjE TE MAkEn

de de stokjes aan elkaar worden 
verbonden door het rubberstrookje 
eerst tussen beide stokjes aan het 
eind even vast te klemmen en het 
vervolgens stevig om de stokjes 
vast te draaien. op het eind een 
lusje maken en het uiteinde door-
steken en aantrekken: vast is vast!
nu blijkt er opeens van alles moge-
lijk: huizen, vliegtuigen, hijskranen, 
wigwams, hekken, wagens, enz..

Vlakken kunnen worden opgevuld 
met karton, papier 
of lapjes stof. Voor 
wielen van wagens 
gebruiken we jam-
potdeksels of bij 
grotere stokken em-

merdeksels. om een wiel 
of molentje goed te laten 
draaien kan een stukje 
bamboe van een dikkere 

stok als lager dienst doen, omdat 
’t zo mooi rond een dunner stokje 
past.
Enig benodigd gereedschap: een 
klein beugel-ijzerzaagje. Eén ding: 
oppassen voor splinters; controleer 
de stokjes er even op. Veel speel en 
uitvindplezier! 


