
Jaarthema-
bivakspel

ÇA VA?!

Een spel om te spelen op
kamp - voor alle
afdelingen.

 

 



 

 

DUUR

1 à 2 uur, afhankelijk van met
hoeveel je het spel speelt. 
 
TIP: je kan het spel ook spelen als
een soort rodedraadspel. Vb. elke
avond als stilvalmoment een foto
bespreken. Maak er dan een
(slaap)ritueel van, zorg ervoor dat
je vlot de draad weer kan
oppikken en zorg telkens weer
voor een veilige sfeer. 

Praktisch

 

WAT HEB JE NODIG?

• Afgedrukte foto's (zie verder)
• Waslijn
• Wasknijpers (1 per deelnemer)
 

 

 

2 VERSIES

Het spel speel je best op een
andere manier met leden van -12
en +12. Jongere leden zijn immers
nog niet zo vertrouwd met het
spreken over gevoelens. 
 



Speluitleg

 

 

 

VOORAF

Ga op voorhand door alle foto's. Maak een selectie
waarmee je aan de slag gaat. Niet elke foto is
geschikt om met jouw leden te spelen: je kiest voor
speelclubbers geen ingewikkeld touwenparcours en
ook geen foto van een wild leidingsfeest of zo.
Anderzijds zijn sommige foto's net héél
toepasselijk op wat jullie met de groep
meemaakten. 
 

 

DEEL 1 (-12 EN +12)

Leg de geselecteerde foto's goed zichtbaar

voor iedereen (op tafel, in de kring, ...).

Vraag aan je leden om er goed naar te kijken

en elk één foto te selecteren. Laat hen iets

vertellen over de foto. (Welke

Chiroherinnering roept de foto op?)

 

Tijdens het vertellen van de herinneringen

stel je als leiding nog wat vragen om de

verhalen sterker te maken.

 

 

Was je toen

droevig/bang/onzeker/blij/gelukkig/....?

Hoe kunnen we je in zo'n situatie helpen

of weer motiveren?

Heeft iemand je toen geholpen?

...



 

 

 

Hang de gekozen foto's met wasspelden aan een
wasdraad. Het kan zijn dat meerdere leden
dezelfde foto kiezen, dat is niet erg, ze delen de
herinnering die de foto oproept (die kan wel
verschillen bij iedereen) en er hangen dan gewoon
wat minder foto's op de draad.
 
TIP:

 

 

Als je alle leden aan bod wil laten komen

op één moment, voorzie dan tussendoor

actieve momentjes, anders verslapt de

aandacht. (lopen naar de foto's,

bewegingsopdrachtjes tussendoor, een

samenwerkingsspelletje, enz)

Om het spel wat te doorbreken, kan je hen

ook een creatieve opdracht geven

tussendoor: teken een chiroherinnering,

hoe ziet je ideale bivakplaats/chirolokaal

eruit?, ...

Hoe jonger de leden hoe moeilijker het is

voor hen om naar elkaar te luisteren. Dit

spel kan ook gespeeld worden als

rodedraadspel, bijvoorbeeld op kamp, elke

avond voor ze gaan slapen twee leden

aan het woord laten... Maak er dan een

soort ritueel van, creëer wat sfeer, maak

het gezellig.



 

 

 
 
 
BEGELEIDERSHOUDING:

 

 

Elk kind vertelt de dingen zoals hij/zij het zich
herinnert. Laat de andere kinderen hier geen
commentaar op geven. Kom tussenbeide als ze
niet positief reageren op elkaars verhalen...
Bij de foto's komen herinneringen naar boven
en ook andere associaties, er kunnen ook wat
problemen binnen de groep naar boven komen.
Negeer deze signalen niet, en ga er later mee
aan de slag. 
Ook als je de indruk hebt dat een kind echt met
iets worstelt, kom je er best nog eens op terug.
Pols de dag erna eens of alles wel oke is,
maak duidelijk dat ze met jou mogen komen
praten. (bv over de echtscheiding van hun
ouders...)
Kinderen die moeilijk uit hun woorden komen of
er gewoon liever niet over praten, zijn soms
ook geholpen als ze dit mogen tekenen.
(spreek ook af dat ze de tekening niet moeten
tonen als ze dat niet willen)

DEEL 2 (ENKEL +12)

Zij kunnen nog wel wat meer aan, dus daar

kan je nog iets extra doen. Je kan dus, zoals

hierboven uitgelegd, vragen naar een

Chiroherinnering. Maar je kan ook veel

dieper gaan: welke foto roept een

slechte/minder goede herinnering op? (hoe

heb je dit verwerkt? Wie heeft je geholpen?

Hoe kijk je er nu op terug? )

 

 



 

 

 

 

Welke foto doet je denken aan een moment
waarop je besefte dat je Chiro samen maakt?
(DANKZIJ WIE is dit een mooie
Chiroherinnering?)
 
Nadat de foto's aan de draad zijn opgehangen,
stel je hen een volgende vraag: Welke foto
straalt (rekeninghoudend met de herinnering die
erbij werd verteld) het meest Chiro uit? Laat de
leden hierover discussiëren en hen de foto's in
volgorde op de wasdraad hangen. 
In plaats van 'Chiro uitstralen' zou je ook kunnen
kiezen voor meer of minder verbondenheid of
waarbij er meer of minder steun van anderen
kwam of .... 
 
TIP:

 

Tito's kunnen nog niet allemaal

genuanceerd hun gevoelens benoemen.

Daag hen uit om er toch goed over na te

denken. Ze durven ook niet altijd toegeven

dat ze bang waren of verdrietig.... 

Creëer een veilige omgeving om de

ervaringen uit te wisselen.

Het is gemakkelijker om te vertellen over

goede herinneringen dan over slechte.

Maar om diepgang te creëren, moet je

duidelijk maken dat ook minder goede

herinneringen hier hun plaats hebben.

Vertel zelf een verhaal waarin je ooit bang

of verdrietig was. Zo voelen de leden

welke richting het uit kan gaan.

Spreek af dat de dingen die ze vertellen

binnen de groep blijven.


















































































