
STAPPENPLAN
reuzenhoofd maken

Reus Jempi
een nieuwe telg 

in de Roeselaarse reuzenfamilie



Wat heb je nodig?

>> krantenpapier
>> karton (om koerspetje te maken)
>> behangerslijm
>> papiertape
>> ballonnen (liefst een hele grote)
>> verf
>> verfborstels/penselen
>> schaar
>> eventueel andere materialen om te versieren (glitters, stukjes stof,…)



Stap 1: blaas de ballon op!

>> De grootte van de ballon bepaalt hoe groot het reuzenhoofd 
kan zijn. 

>> Let er dus op dat je de ballon niet te klein maakt, 
anders past hij straks niet op jouw hoofd.
TIP: In de AVA of andere knutselwinkels kan je extra grote ballonnen kopen.



Stap 2: maak een koerspet

>> Teken de vorm na van een pet op een stuk karton. 

>> Knip de vorm uit

>> Kleef de pet op jouw 
ballonenhoofd met 
papiertape

TIP: een echte renner zet zijn                 
petje recht ☺



EXTRA: voor de oudere kinderen | een echt gezicht

>> Je kan jouw wielrenner ook ogen, oren en een neus geven

>> Oren en een neus knip je gemakkelijk uit een stuk dik karton. 

Ogen kan je maken uit de vormen van een eierdoos of propjes krantenpapier.

>> Kleef deze ook goed vast met papiertape.
TIP: Iets opnieuw kleven? Trek het papiertape voorzichtig los anders kan jouw ballon ontploffen.



>> Scheur krantenpapier in smalle repen. 

TIP: Je kan dit al op voorhand voorbereiden.

>> Maak het behangplaksel zoals aangegeven op de verpakking.

>> Lijm elk stuk krantenpapier aan beide zijden in met je vingers. 

>> Leg de repen voldoende over elkaar. Dit om gaten te voorkomen. 

Stap 3: Aan de slag met krantenpapier



>> Leg een volgende laag papier op de ballon, dwars 
op de vorige. 

>> Plak de volledige ballon in papier marché en breng 
in totaal zeker 5 lagen aan. 

>> Voor gevorderden: 
Je kan door propjes papier of dikkere lagen ook een vorm aan je gezicht geven. 
Wenkbrauwen, rimpels,… 
Strijk hier nog enkele lagen papier overheen, zodat deze goed aan de basisvorm     
vast zitten.

Stap 4: Voldoende laagjes!



Stap 5: Rustdag inlassen

>> Laat de ballon drogen (min. 24 uur)

>> Draai hem ook eens ondersteboven, zodat de 
onderkant kan droogt.



Stap 6: Prik je ballon stuk

>> Voel aan jouw ballonenhoofd of die overal hard is 
geworden. 

>> Prik de ballon door en verwijder hem uit de harde 
vorm. 

>> Snij of knip een gat uit de vorm waardoorheen je 
hoofd past.
TIP: Knip ook een kijkgaatjes. Zo kan je zien als je het hoofd op hebt. 

Teken de gaatjes terwijl je het hoofd ophebt. Zodat ze op de 
juiste hoogte zitten.



Stap 7: Breng een basislaag aan 

>> Schilder het reuzenhoofd in een basiskleur en 
laat het drogen.

>> Wij brachten een witte laag aan. 
Je kan ook onmiddellijk een huidskleur 
aanbrengen.



Stap 8: Een echte koerspet

>> Geef jouw reuzenhoofd een echte koerspet.

>> Welke haarkleur krijgt jouw wielrenner?



‘Sponsors op de koersklakke’

Collectie KOERS. Museum van de Wielersport



Stap 9: Sponsor op de koerspet

>> Wie of wat zou jij een leuke sponsor vinden? 

>> Of kies je toch voor een echte koers-sponsor? 
Bv. Flandria, Faema, Molteni, Ijsboerke, Mars, Lotto,…



Stap 10: Geef jouw reus een gezicht

>> Geef jouw renner een gezichtskleur.

>> Geef jouw renner ogen, een neus, een mond en oren.



De finish: Maak kijkgaatjes

>> Stap je straks mee in de stoet met reus  
Jempi? 
We willen natuurlijk geen valpartijen in het 
koerspeloton ☺

>> Vraag even iemand om hulp. 
Zet jouw reuzenhoofd op en laat de ander op jouw   
masker 2 puntjes aanbrengen met potlood, daar 
waar jouw eigen ogen zitten.
Dit is niet noodzakelijk dezelfde plek als de ogen van jouw reuzenhoofd.

>> Prik de gaatjes uit (wel éérst je reuzenhoofd af doen hé) 
en maak ze groot genoeg zodat jij voldoende ziet.



Expo wielerreuzenhoofden

>> Waaaw, wat een mooi wielerreuzenhoofd!!

>> KOERS. Museum van de Wielersport wil alle reuzenhoofden 
tentoonstellen in de Zaal der Wereldkampioenen. 

>> Geef ons een seintje via koersmuseum@roeselare.be of 
bel ons op 051 26 24 00, 
We houden je op de hoogte!


