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Grenzeloos spelen

Reis met ons al spelend de wereld rond. 
Ga met deze spelletjes een hele dag aan 
de slag of speel ze als tussendoortje. Van 
ribbels tot aspi’ s, voor ieder wat wils!

Kinderen van over de hele wereld spelen. Waar ze ook vandaan komen,  welke 
taal ze ook spreken, welke kleren ze ook dragen. Elk kind houdt van spelen. 
Laat je verrassen door spelletjes uit alle delen van de wereld. Veel plezier!

Heb je een spel van een land gespeeld, 
dan mag je dat land op de kaart doorkrassen.



Inhoudsopgave
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 Heb je het gezien? De landen staan in dit boekje in volgorde van 
de afstand tot ons eigen land. Benieuwd hoe ver ze precies liggen? 
Check dan zeker de pijl die je op de pagina van het land vindt.
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 NEDERLAND

Tante Mathilde 

 

Kringspel Rustig 8+ Min. 8 spelers Nodig: niets

De spelers zitten in een kring. Een speler zegt: “Tante Mathilde woont aan de 
zee met haar hond, waf, waf.” De tweede speler herhaalt de zin en voegt er 
een dier aan toe. Zo gaat het verder, waarbij elke speler telkens al de voor
gaande dieren met de juiste geluiden in de juiste volgorde herhaalt. Wie zich 
vergist, valt af of gaat achteraan zitten en krijgt zo nog een tweede kans!

Variatie
Laat elk nieuw woord beginnen met de laatste letter van het vorige woord.

190 km



Schat, lach naar me als je van me houdt

 

Kringspel Rustig 8+ Min. 6 spelers Nodig: niets

Ga in een kring staan, met één speler in het midden. Die loopt naar een wille
keurige speler in de kring en zegt: “Schat, lach naar me als je van me houdt.” Die 
speler mag heel zijn of haar lichaam en gezicht gebruiken om de ander aan het 
lachten te krijgen. Enkel aanraken is niet toegelaten. De speler in de kring probeert 
zonder te lachen te antwoorden: “Schat, ik hou wel van je, maar ik kan niet lachen.” 
Als die speler toch lacht, moet hij of zij in het midden gaan staan. Lukt het zonder 
lachen, dan moet de speler in het midden het bij iemand anders gaan proberen.

Wist je dat ...

 Ì de ‘Nederlandse Chiro’ Jong Nederland heet?

 Ì de kinderen daar al vanaf 4 jaar naartoe kunnen?

 Ì ze ook lid zijn van onze internationale koepel, de Fimcap?

 Ì ze elk jaar voor hun leiding een avontuurlijk ‘zwerfweekend’  
organiseren in onze Ardennen omdat Nederland te plat is?
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 ZWITSERLAND

Vlaggenspel

 

Pleinspel Actief/ruw 12+ Min. 8 spelers Nodig: 10 
stokken met 

wimpels, 
afbakenlint

Verdeel de groep in twee ploegen. Beide ploegen kiezen een kamp op het terrein. 
Elke ploeg krijgt vijf stokken met wimpels die ze op een rij ongeveer een meter 
uit elkaar in de grond planten. Ze proberen nu de wimpels van de andere ploeg 
te stelen. De wimpels kunnen verdedigd worden door in een cirkel van twee tot 
vijf meter errond de tegenstanders op hun rug te leggen. Als dat lukt, moeten 
die eerst terug naar hun eigen kamp voor ze opnieuw mogen proberen. Het spel 
eindigt als een ploeg alle wimpels van de andere ploeg heeft bemachtigd.

Wist je dat ...

 Ì de Zwitserse jeugdbeweging Jubla elk jaar in december Ranfttreffen 
organiseert? Dat is een nachtelijke trektocht door de Zwitserse bergen, met 
workshops en een sfeervol slotmoment.

 Ì 20 leiders en leidsters van de Chiro daar elk jaar aan deelnemen in korte broek 
of rok?

 Ì Zwitsers zot zijn van ‘Schwingen’, een soort worstelen met een korte juten 
broek?

494 km



 DENEMARKEN

Hospitaal

 

Pleinspel Actief 10+ Min. 8 spelers Nodig: matras

Baken een terrein af en leg aan de rand ervan een matras. Kies een tikker. 
Wie getikt wordt, gaat op zijn of haar rug op de grond liggen, met armen 
en benen de lucht in. Om die persoon te bevrijden, moeten twee (of vier) 
spelers de getikte bij de ledematen vastnemen en op de matras (het hospi
taal) leggen. Tijdens het ambulancetransport kan je niet getikt worden. Let 
er wel op dat je de ‘gewonde’ speler hoog genoeg van de grond tilt.  Anders 
kan hij of zij weleens langer in het hospitaal verblijven dan gepland!

De dans der gekken

 

Kringspel Rustig 12+ Min. 8 spelers Nodig: niets

We staan hand in hand in een kring. In die kring stappen we rond 
terwijl we zingen: “Nu dansen we de gekkendans, de gekken
dans, de gekkendans, nu dansen we de gekkendans en iedereen 
doet mee!” (op de melodie van ‘Ken jij Jan de mosselman?’).
Dan roept de aanvoerder: “Hebben we elkaar al bij de handen vast
gehouden?” Daarop antwoordt iedereen met ja of nee. Is het ja, dan 
zoekt hij of zij verder. Is het nee, dan doet iedereen wat er voor gesteld 
werd. De dans is ten einde als de aanvoerder geen leuke (of aan
vaardbare!) plekken meer weet waar je elkaar kunt vasthouden.

722 km
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Wist je dat ...

 Ì de ‘Deense Chiro’ FDF of Friviligt Drenge- og Pige-forbund heet?

 Ì ze daar verzot zijn op harde pleinspelen, die ze weleens ‘Belgian Games’ noemen 
sinds de doortocht van enkele ruige Chirogroepen?

 Ì zij om de vijf jaar een gigantisch nationaal tentenkamp organiseren, waar wij 
telkens aanwezig zijn met een delegatie aspi’s en hun leiding?



 VERENIGD KONINKRIJK

Schots balspel

 

Pleinspel Actief 8+ Min. 10 
spelers

Nodig: bal, 
eventueel 
slaghout

Verdeel de spelers in twee ploegen. De veldploeg staat in het veld, de slag
ploeg stelt zich achter de startlijn in een rij naast elkaar op. De eerste slag
man of vrouw slaat of schopt de bal het veld in. Daarna begint hij of zij rond 
de slagploeg te lopen. De veldploeg probeert de bal te pakken te krijgen, 
gaat in een rij achter elkaar staan en geeft de bal naar achteren door, af
wisselend boven het hoofd en onder de benen. Wanneer de laatste van de 
veldploeg met de bal over de eindlijn komt, moet de slagman of vrouw 
stoppen met lopen. Het aantal volledige rondjes levert de punten op. 
Als iedereen aan de beurt is geweest, wisselen de ploegen van plaats.

Wist je dat ...

 Ì Britten een eenzame ekster als een teken van ongeluk zien?

 Ì ze dat ongeluk kunnen afwenden door de ekster te begroeten met de zin  
‘Good morning, Mr. Magpie, how are Mrs. Magpie and all the other little 
magpies?’ Probeer het zeker eens met je leden de volgende keer dat je een 
ekster ziet!

757 km
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 SLOVAKIJE

Dwergen, reuzen en heksen

 

Pleinspel Actief 8+ Min. 10 
spelers

Nodig: niets

Baken een terrein af van ongeveer twintig meter lang, met in het midden een 
lijn. Verdeel de groep in twee ploegen, die op ongeveer twee meter van de lijn 
tegenover elkaar gaan staan. Elke ploeg spreekt onderling af welke rol ze zullen 
spelen: dwerg, reus of heks. Op het signaal van de spelleiding leven ze zich in in 
hun personage en doen ze een afgesproken gebaar (zoals bij  bladsteenschaar): 
de dwergen gaan gehurkt zitten en maken zich klein, de reuzen spreiden hun 
armen in de lucht, en de heksen steken hun armen naar voren en maken klei
ne cirkelbewegingen. Dan moeten ze de anderen tikken of naar hun eigen 
achterlijn lopen. Reuzen overwinnen dwergen, heksen kunnen de reuzen be
toveren (de dwergen zijn te klein) en dwergen kunnen de heksen ‘tackelen’.
Als je getikt wordt voor je de achterlijn haalt, wissel je van kamp. 
Het spel is voorbij als er maar één ploeg overblijft.

Wist je dat ...

 Ì de Slovaakse jeugdbeweging eRko lid is van de Fimcap?

 Ì de leden van eRko de hele maand oktober een ‘goededadenactie’ houden?

 Ì de Slovaakse mannen met Pasen de vrouwen trakteren op een emmer met 
ijskoud water?

1114 km



 IJSLAND

Storm op zee

 

Pleinspel Rustig 6+ Min. 8 spelers Nodig: 
blinddoeken

Verdeel de spelers in ploegjes en blinddoek hen. Ze nemen elkaar per 
 ploegje bij het middel vast. Elk ploegje is een schip in nood. De spelleiding 
is de haven. Hij of zij maakt regelmatig een geluid, zodat ze hem of haar 
kunnen vinden. Wie het eerst in de haven aankomt, heeft gewonnen.

Variaties
 Ì De haven verplaatst zich.

 Ì Duid enkele ‘klippen’ aan en spreek ook voor hen een geluid af. Als een schip op 
de klippen loopt, moet het opnieuw bij de start beginnen.

Wist je dat ...

 Ì IJsland maar 350 000 inwoners heeft?

 Ì handbal de nationale sport is van IJsland?

 Ì IJslanders gefermenteerde – rotte – haai (Håkarl) als een delicatesse 
beschouwen?

2106 km
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 GHANA

Ampe

 

Kringspel Rustig 8+ Min. 8 spelers Nodig: niets

Maak een grote cirkel en verdeel de groep in twee ploegen: de Ohyiwa en de 
Oware. Zing een lied of speel het af, en klap op het ritme. Van elke ploeg komt 
er een speler in de cirkel. Ze staan tegenover elkaar, springen in de lucht en 
wanneer ze landen, steken ze elk een been vooruit. De speler van Ohyiwa krijgt 
een punt als zijn of haar linkerbeen tegenover het rechterbeen van de speler 
van Oware staat, of omgekeerd. De speler van Oware wint als zijn of haar linker
been tegenover het linkerbeen van de speler van Ohyiwa staat, of omgekeerd.
De eerste ploeg die tien punten haalt, wint.

Tip: Met de zoekterm ‘Ampé Ghana’ vind je online  filmpjes 
van Ghanese kinderen die Ampé spelen .

Wist je dat ...

 Ì kinderen in Ghana gratis naar de basisschool kunnen?

 Ì Ghana de tweede grootste producent ter wereld is van cacao?

 Ì kinderen in Ghana naar de Catholic Youth Organisation Ghana kunnen gaan?

 Ì dat een jeugdbeweging is die aangesloten is bij de Fimcap?

4759 km



 OEGANDA

Kakopi (kippenbout)

 

Pleinspel Rustig 6+ Min. 6 spelers Nodig: houten 
lepel of stokje

Alle kinderen zitten in een rij naast elkaar, met gestrekte benen. De benen zijn 
kippenbouten die straks de soep in gaan. Duid één kind aan als kok. Met een 
houten lepel of stokje tikt de kok alle benen een voor een aan. De andere kin
deren zingen ondertussen een liedje. Je kunt ook een liedje laten afspelen.
Het been waar de stok op landt wanneer het aftelliedje eindigt, moet in 
de soep: het kind in kwestie plooit het onder zijn of haar poep. Als  beide 
benen in de soep verdwenen zijn, is het spel voor dat kind voorbij.
Herhaal het aftelliedje tot alle kippenbouten in de soep  zitten. 
Het kind dat als laatste overblijft, wint het spel.

Variatie
Maak het spel actiever door de kinderen te laten rechtstaan. Als 
hun been aangetikt wordt, moeten ze op één been blijven staan. 
Als ze een tweede keer aangetikt worden, rennen ze een rondje of 
twee rond de overgebleven kinderen om te ‘roeren in de pot’.

6058 km
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Extra: Kabalagala (bananenpannenkoeken)

INGREDIËNTEN (VOOR 16 PANNENKOEKJES)

 Ì 500 g witte bloem (niet zelfrijzend)

 Ì 4 rijpe bananen (ca. 500 g)

 Ì 500 ml frituurolie

BEREIDING

Kneed bloem met de rijpe bananen tot een stevige massa. Het deeg zal aan je 
vingers kleven. Je kunt het verwijderen door extra bloem op je handen te doen.
Strooi bloem op een effen oppervlak en rol het deeg met een deegrol uit tot een 
dikte van 5 cm. Als je geen deegrol hebt, kun je een lege wijnfles gebruiken.
Druk met een glas ronde vormen uit het deeg.
Verhit de frituurolie. Als je geen frituurpan hebt, kun je ze in een 
wok opwarmen. Frituur de pannenkoekjes tot ze aan  beide  kanten 
goudbruin zijn. Het smaakt het lekkerst als ze afgekoeld zijn. Je 
kunt kabalagala eten als tussendoortje of als dessert.



 DR CONGO

Leeuw en antilope

 

Pleinspel Actief 6+ Min. 10 
spelers

Nodig: niets

Verdeel de groep in twee ploegen. Duid iemand van ploeg A aan als de 
leeuw en enkele spelers van ploeg B als antilopes. De andere spelers vor
men een grote cirkel. De leeuw staat in de cirkel en de antilopes erbuiten. 
De antilopes lopen de cirkel in en vermijden dat de leeuw hen kan tikken. 
Als alle antilopes getikt werden, speel je opnieuw, maar nu komt de leeuw 
uit ploeg B en de antilopes uit A. De ploeg met de snelste leeuw wint het 
spel. De antilopes mogen maar enkele seconden buiten de cirkel staan.

6286 km
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Het pindaspel

 

Kringspel Rustig 6+ Min. 2 spelers Nodig: enkele 
ongepelde 
pindanoten

Pel de pindanoten, zodat je vier mooie halve schelpen hebt. De pinda
noten zelf mag je opeten. Elke speler neemt om de beurt de pinda
schelpen, schudt ze goed, blaast op de schelpen en gooit ze op 
de tafel. Afhankelijk van hoe ze vallen, krijg je punten:

 Ì 1 schelpje open en 3 omgedraaid: 1

 Ì 3 schelpjes open en 1 omgedraaid: 1

 Ì 2 schelpjes open en 2 omgedraaid: 5

 Ì 4 schelpjes omgedraaid: 10

 Ì 4 schelpjes open: 20

Wist je dat ...

 Ì er meer dan 200 talen gesproken worden in Congo?

 Ì kinderen in Congo ook naar de Kiro kunnen?

 Ì de Kiro in de jaren veertig opgericht is door Vlaamse paters?

 Ì we van 2007 tot 2010 een partnerschap hadden met Kiro Congo en we onder 
meer op inleefreis gingen naar Congo?
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 INDIA

Gilli-Danda

 

Pleinspel Actief 10+ Min. 8 spelers Nodig: twee 
bakstenen, 

een stokje van 
15 en een van 

50 cm

Leg twee bakstenen ongeveer 10 cm uit elkaar en leg er een  stokje 
van ongeveer 15 cm op (‘Gilli’). Verdeel de spelers in twee teams. 
Team A gaat in het veld staan en team B staat achter de stenen.
Een speler van team B wipt met een langer stokje van ongeveer 50 cm 
(‘Danda’) het korte stokje de lucht in, en slaat het dan zo ver  mogelijk. 
De spelers van team A proberen het te vangen. Als zij het  stokje recht
streeks kunnen opvangen, wisselen de teams van kant. 
Team B legt het lange stokje over de stenen. Vanaf de plaats waar het 
 korte stokje gevallen is, proberen de spelers van team A met dat  korte 
 stokje het lange van de stenen te gooien. Lukt dat, dan wisselen de 
teams toch nog van kant. Lukt het niet, dan verdient team B punten.

Het aantal punten wordt met de lange stok gemeten. Daarmee pas je de afstand 
af van de plaats waar het korte stokje viel tot aan de stenen. Het aantal keren 
dat de lange stok in die afstand kan, is het aantal punten dat team B krijgt.

Speel door tot een van de twee teams een vooraf  bepaald 
 aantal punten heeft verdiend (bv. 50, 100, enz.).

Tip: Je vindt online filmpjes van dat spelletje.

7171 km



Wist je dat ...

 Ì India groter is dan Groenland, terwijl het op de meeste wereldkaarten net 
omgekeerd lijkt? Dat komt doordat je een bol (de aarde) eigenlijk niet zonder 
vervormingen kunt weergeven op een vlak (de wereldkaart)  zie ook p. 33.

 Ì India meer dan 1,3 miljard inwoners heeft?

 Ì het binnen tien jaar China voorbijgestoken zal hebben als land met het hoogste 
aantal inwoners ter wereld?

 Ì Indiërs heen en weer kantelen met hun hoofd als ze ja willen ‘knikken’?

 Ì kinderen in India naar de Indian Catholic Youth Movement kunnen gaan?



20

 HAiTI

Find your way

 

Pleinspel Rustig 12+ Min. 4 spelers Nodig: krijt

Teken een groot vierkant op de grond, met minstens zes vakken op 
zes. Je kan dat bijvoorbeeld doen op een speelplaats, waarbij de  tegels 
als vlakken dienen. Het vierkant is een meer en de spelers  moeten 
aan de  overkant geraken. Ze mogen niet met elkaar praten.
Teken op voorhand een veilige weg op papier. Dat is een pad van stenen door 
het meer. De eerste speler begint en gaat op een vlak staan. Als een speler 
op een veilige steen staat, dan antwoordt de spelleiding met ‘biff’ en mag de 
 speler een volgende stap nemen. Slechts een van de drie aangrenzende  vlakken 
kan dan de volgende veilige steen zijn, de spelers mogen niet springen.
Als het niet veilig is, en de speler dus op het water is gaan staan, 
 antwoordt de spelleiding met ‘buff’ en gaat de beurt naar de 
 volgende. De speler die het eerst aan de overkant geraakt, wint.

Wist je dat ...

 Ì kinderen in Haïti naar de Kiwo kunnen gaan?

 Ì Kiwo Ayiti in 1960 opgericht werd door Vlaamse paters?

 Ì er sinds de aardbeving in 2010 heel wat jongeren op zichzelf aangewezen zijn 
en er voor de Kiwo daardoor, naast het aanbieden van ontspanning, ook een 
belangrijke opvoedkundige rol is weggelegd?

 Ì wij een partnerschap hadden met Kiwo 
Ayiti van 2012 tot 2014?

 Ì je rond Pasen overal in Haïti zelfgemaakte, 
kleurrijke vliegers ziet? Haïtiaanse 
kinderen zijn er dol op!

7475 km



 VERENIGDE STATEN

Cirkeltrefbal

 

Pleinspel Actief 10+ Min. 5 spelers Nodig: enkele 
ballen, kegels 

of krijt

Baken een cirkel af met kegels of teken met krijt een cirkel op de grond. Eén speler 
gaat in het midden staan. De andere spelers staan aan de buitenkant van de cirkel. 
Spreek op voorhand een zone af waarbinnen zij zich mogen bewegen, zodat ze 
niet te veel lopen. De speler in het midden probeert nu de andere spelers te raken. 
Wie geraakt wordt, gaat ook in het midden staan en kan meehelpen met gooien.

Variatie
Draai de rollen om: de helft van de spelers gaat in de cirkel staan, de 
rest probeert van buiten de cirkel degenen in het midden te  raken. 
Wie geraakt wordt, valt af. Wissel daarna de twee ploegen.

Wist je dat ...

 Ì dodgeball (trefbal) heel populair is in de VS en het in elke school gespeeld 
wordt?

 Ì ze er ook een echte competitie hebben, de National Dodgeball League?

 Ì er zelfs een wereldkampioenschap trefbal is?

7554 km
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 SRI LANKA

Schoenenspel

 

Kringspel Rustig 6+ Min. 2 spelers Nodig: 
wcrolletje, 

schoenen of 
teenslippers, 
willekeurig 
voorwerp

Zorg dat alle deelnemers enkele schoenen of teenslippers hebben. In het midden 
van het speelveld zet je een wcrolletje met een voorwerp op. Het doel is om met 
je voeten de schoenen of slippers zo dicht mogelijk bij het wcrolletje te ‘gooien’, 
maar zonder dat het rolletje of het voorwerp valt. Wie het dichtst landt, wint.

Wist je dat ...

 Ì Sri Lanka ook weleens de parel van de Indische Oceaan genoemd wordt?

 Ì dat komt omdat het er zo mooi is?

 Ì kinderen in Sri Lanka naar de Pudubuwa Niwasa kunnen gaan?

 Ì dat een jeugdbeweging is die aangesloten is bij de Fimcap?

8365 km



 COLOMBIA

Golombiao

 

Pleinspel Actief 10+ Min. 8 spelers Nodig: bal

Golombiao is gebaseerd op voetbal. Het werd ontwikkeld door Unicef 
en wordt overal in Colombia gespeeld. Colombiaanse kinderen  komen 
vaak in aanraking met geweld. Dit spel leert hen samenwerken en brengt 
hen burgerschapsvaardigheden bij. Die vaardigheden zijn: zorg  dragen 
voor de omgeving, zorg dragen voor elkaar, gelijkheid, vrijheid van 
 mening, niet discrimineren, actieve participatie en geweldloosheid.

Speel voetbal, maar met aangepaste spelregels. Vorm twee  gemengde 
ploegen, dus met jongens én meisjes. Op het veld moeten er van 
elke ploeg altijd minstens twee jongens en twee meisjes staan.
Het eerste doelpunt moet door een meisje gemaakt worden. Daarna moeten af
wisselend een jongen en een meisje scoren. Iedereen doet actief mee met het spel.
Er is geen scheidsrechter, maar er is wel een coördinator in elke ploeg. 
Die coördinatoren moeten samen het spel in goede banen  leiden 
en erop toezien dat beide ploegen de regels respecteren.

8822 km
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Capitan, manda me un soldado

 

Pleinspel Actief 10+ Min. 8 spelers Nodig: niets

Verdeel de groep in twee ploegen. Elke ploeg heeft een kapitein. De 
 kapitein van de ene ploeg roept: “Capitán, manda me un soldado.” ( Kapitein, 
stuur me een soldaat.) De kapitein van de andere ploeg vraagt: “A  quien?” 
(Wie?) De eerste kapitein noemt een naam. Die speler begint te lopen. De 
ploeg van de vragende kapitein vormt een ketting door elkaar stevig vast 
te houden. De soldado probeert de ketting te doorbreken en de over
kant te bereiken. Als dat lukt, mag hij of zij terug keren naar zijn of haar 
ploeg en een tegenspeler meenemen. Lukt het niet, dan moet hij of zij in 
de  andere ploeg blijven. De kapitein van ploeg twee stelt nu de vraag.

Extra: Vriendschapsbandjes

WAT HEB JE NODIG?

 Ì Borduur of breigaren

 Ì Schaar

Maak je eigen Colombiaanse vriendschaps
bandjes! Je kunt de kleuren kiezen, maar je 
hebt zeker zes eindjes touw nodig om dit 
voorbeeld te maken. Volg het stappenplan.



 ZUID-AFRIKA

Do like I do

 

Kringspel Rustig 10+ Min. 8 spelers Nodig: niets

De spelers staan in een cirkel. Een vrijwilliger gaat in het midden staan. Die 
maakt een bepaalde beweging, een gebaar, enz. (bv. huppelen, springen, 
ronddraaien, dansen, enz.) en zegt daarbij: “Do like I do.” De anderen doen 
dat gebaar ter plaatse na en zeggen daarbij: “I do, I do.” Doe dat enkele  keren 
na elkaar, tot de vrijwilliger een speler in de cirkel aanduidt. Die moet nu 
naar het midden komen en een ander gebaar kiezen. Hij of zij begint dat ge
baar weer met de woorden: “Do like I do.” Zorg dat er wat tempo in zit.
Tijdens het spel mag er niemand stilstaan en moeten we voort
durend de woorden “do like I do” en “I do, I do” horen!

River bank rock

 

Kringspel Rustig 10+ Min. 4 spelers Nodig: niets

Alle kinderen staan naast elkaar op een lijn. Dat is de ‘bank’ (oever). Als ieder
een vooruit springt, staan ze op de lijn ‘river’. De spelleiding roept een bepaalde 
volgorde, bv. “bank bank river bank”. De spelers moeten dan snel twee keer ter 
plaatse springen, een keer vooruit en dan weer terug op de oever. Die instructies 
worden alsmaar langer: bv. “bank river bank bank river bank river”. Wie mist, valt af.

9195 km
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Misses Mumble

 

Kringspel Rustig 10+ Min. 6 spelers Nodig: niets

De spelers zitten in een kring. Ze mogen bij het praten hun tanden niet 
 laten zien. Iemand stelt aan zijn of haar buur de vraag: “Is Misses Mumble 
thuis?” Die buur probeert zonder in de lach te schieten te antwoorden met: 
“Ik weet het niet, ik zal het eens aan mijn buur vragen.” Zo gaat de vraag de 
kring rond. Wie in de lach schiet, moet een opdracht uitvoeren of valt af.

Extra: ‘Happy Day’ – liedje uit Zuid-Afrika

It’s a happy day (x5)
It’s a happy Chiro day (x5)
Why don’t you give me C
Why don’t you give me H
Why don’t you give me I
Give me R
Give me O
CHIRO!

Wist je dat ...

 Ì kinderen in ZuidAfrika ook naar de Chiro kunnen?

 Ì de Chirogroepen in ZuidAfrika lid zijn van Chiro Youth Movement of Southern 
Africa, samen met Chirogroepen uit Botswana en Lesotho?

 Ì er in ZuidAfrika nog een jeugdbeweging is die lid is van de Fimcap, namelijk 
Xaveri?



 BOLIVIA

Rompe cadenas (breek de ketting)

 

Kringspel Actief 6+ Min. 8 spelers Nodig: niets

Dit spel is vergelijkbaar met zakdoekleggen, maar het wordt per twee ge
speeld. De groep staat in een kring, twee kinderen – de ‘brekers’ – lopen er 
hand in hand rond. Ze stoppen en ‘breken de ketting’ door de handen van twee 
kinderen in de kring los te maken. Dan lopen de brekers snel weg. De kinde
ren die juist uiteen gehaald zijn, lopen achter hen aan. Als de brekers de kring 
rond geraken en op de lege plek kunnen gaan staan, gaat het andere paar 
door met het spel. Als het tweede paar de brekers heeft kunnen inhalen, mo
gen ze weer op hun plaats gaan staan en gaan de brekers door met het spel.

Extra: Maak je eigen panfluit

Maak enkele stukken pvcbuis van verschillende lengtes aan één kant 
dicht met kauwgom of een balletje klei. Daarna bevestig je de pvc buisjes 
met een elastiekje aan het plankje of het stuk karton. De kant waar je 
de kauwgom of de klei gestopt hebt, moet aan de onderkant  komen. 
Aan de bovenkant moeten de pijpjes op gelijke hoogte zitten.

9933 km
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 PERU

Een miljoen limoenen

 

Kringspel Rustig 6+ Min. 10 
spelers

Nodig: niets

De spelers zitten in een kring. Iedereen krijgt een nummer. De speler met 
nummer 1 begint en zegt: “Eén limoen, halve limoen, ... limoenen.” Op de plaats 
van de drie puntjes komt het nummer van een andere speler, bijvoorbeeld 
twaalf. De speler met het nummer 12 is nu aan de beurt en zegt: “Twaalf 
limoenen, halve limoen, vijf limoenen.” Dan komt de speler met het nummer 
5 aan de beurt en zo gaat het spel verder. Het grappige aan dat spelletje 
is dat de spelers de verkeerde woorden zeggen als ze de zinnen vlugger 
gaan afdreunen. Als een speler iets verkeerd zegt, moet hij of zij verhuizen 
naar de laatste plaats in de rij. Dan veranderen ook de nummers van alle 
deelnemers die een hoger nummer hadden, want zij schuiven een plaats op.

10 062 km



Extra: ‘Ik heb de zon zien zakken 
in de zee’ in het Quechua

Quechua is een oude ZuidAmerikaanse taal die nog door de  Inca’s 
gesproken werd. Tegenwoordig zijn er nog zo’n 10 miljoen Zuid 
Amerikanen die de taal spreken, vooral in Peru, Ecuador en Bolivia.

Ik heb de zon zien zakken in de zee.
Ik heb de zon zien zakken in de zee.
Ik heb de zon zien zakken, de zon zien zakken,
de zon zien zakken in de zee.

Wist je dat ...

 Ì Peru meer dan veertig keer groter is dan België?

 Ì ze in Peru meer dan drieduizend aardappelvariëteiten kennen?

 Ì er elk jaar meer dan 4 miljoen toeristen Peru bezoeken?
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 PARAGUAY

La cueva de los osos (de grot van de beren)

 

Kringspel Actief 8+ Min. 8 spelers Nodig: enkele 
ballen, krijt

Trek op de grond een grote cirkel. Die stelt een grot voor. Verdeel de 
 spelers in twee ploegen: de ‘jagers’ plaatsen zich buiten de cirkel en de 
‘beren’ in de ‘grot’. De jagers proberen een beer te raken met een bal. 
Elke beer die geraakt wordt, wordt een jager. De beren mogen de bal 
afweren met hun vuisten, maar ze mogen hem niet vangen.

Wist je dat ...

 Ì Paraguay letterlijk betekent: ‘Water dat naar de oceaan vloeit’?

 Ì Paraguay en Bolivia de enige twee ZuidAmerikaanse landen zijn die niet aan 
een oceaan of zee liggen?

 Ì kinderen in Paraguay naar de Nippac kunnen?

 Ì dat een jeugdbeweging is die opgericht is door Belgische missionarissen, naar 
het voorbeeld van de Chiro?

 

10285 km



 NIEUW-ZEELAND

Stuck in the toilet (vast op het toilet)

 

Pleinspel Actief 8+ Min. 7 spelers Nodig: niets

De hele groep knielt neer. Iemand tikt zachtjes, zonder een geluid te  maken, 
de andere kinderen op de rug, behalve één persoon. Degenen die getikt 
werden, staan op. Zij beginnen op en neer te springen en vormen een  cirkel 
rond de speler die nog zit. Dan scanderen ze: “Je zit vast op het toilet.” De 
speler in het midden moet nu proberen te ontsnappen uit ‘het toilet’.

Wist je dat ...

 Ì NieuwZeeland vlak bij de internationale datumgrens ligt? Dat wil zeggen 
dat NieuwZeelanders al aan een nieuwe dag beginnen terwijl het in Groot
Brittannië net middag is geworden.

 Ì NieuwZeelanders ook Kiwi’s genoemd worden? Niet naar de vruchten, maar 
naar de vogel.

 Ì de haka, die je tegenwoordig op veel sportvelden kan bewonderen, eigenlijk 
een ceremoniële dans is van de Maori, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw
Zeeland?

18715 km
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BELGIË

Kiekeboe

 

Pleinspel Actief 6+ Min. 6 spelers Nodig: niets

Je kan dit spel spelen in je lokaal, in het bos, in een speelstraat, enz. Duid één teller 
aan. Hij of zij telt met de ogen dicht van 20 tot 0. In die tijd moeten alle andere 
spelers de teller komen tikken en zich verstoppen. De teller opent de ogen op 
0 en mag zoeken naar de spelers die verstopt zijn. Hij of zij mag zich niet ver
plaatsen. Spelers die gezien worden, vallen af. Daarna telt de teller opnieuw, maar 
nu van 19 tot 0. Iedereen die nog niet afviel, komt de teller weer tikken en verstopt 
zich opnieuw. Dat gaat zo verder naar 0. De laatste speler die overblijft, wint.

Variaties
 Ì Zet verspreid in het lokaal evenveel stoelen als er spelers zijn. De teller zet zich 

in het midden, de andere spelers staan op een stoel. Wanneer de teller aftelt, 
komen de spelers van hun stoel en tikken ze de teller. Ze moeten daarna op een 
andere stoel gaan staan. Sta je op 0 niet op een stoel, of op de stoel waar je net 
op stond, dan val je af. Ga door tot er één speler overblijft. 

 Ì Speel kiekeboe zoals in het originele spel, maar nu mag de teller wel gaan 
zoeken naar een speler. Als hij of zij een speler vindt, valt die af en telt de 
teller vanop de plaats waar de gevonden speler zat. Iemand die zonet dichtbij 
verstopt was, moet nu misschien veel verder lopen.

Wist je dat ...

 Ì er 112 000 Belgische kinderen en jongeren naar de Chiro gaan?

 Ì we de grootste (en coolste) jeugdbeweging van België zijn?

 Ì de Chiro een van de stichtende leden is van de Fimcap?



Meer info

Fimcap

Chirojeugd Vlaanderen is sinds 1962 lid van Fimcap. Fimcap overkoepelt dertig 
jeugdorganisaties uit heel de wereld, die elk op hun eigen manier kinderen en 
jongeren samenbrengen in hun vrije tijd. Elke lidorganisatie heeft haar eigen 
tradities en methoden, maar ze hebben wel allemaal hetzelfde doel: via spel 
kinderen de ruimte geven om kind te zijn en jongeren de kans geven om zich te 
ontwikkelen en initiatief te nemen. Chirojeugd Vlaanderen is een van de stichtende 
leden van de Fimcap en is altijd een van de drijvende krachten achter het netwerk 
geweest. Je vindt het Fimcapsecretariaat op het nationaal Chirosecretariaat.
Fimcap heeft drie doelstellingen: uitwisseling stimuleren, aandacht vragen 
voor specifieke thema’s die kinderen aanbelangen en de stem van kinderen 
en jongeren vertegenwoordigen op continentaal en internationaal niveau.

Wereldkaarten

Wereldkaarten hebben de onmogelijke taak om de aarde – een bol – op een vlak 
stuk papier te projecteren. Dat kan niet, want je krijgt altijd vertekeningen.

De meest gebruikte wereldkaart is die van Mercator. Het is de kaart die 
we allemaal op school gebruikten. De vormen op zijn kaart zijn realistisch, 
maar de oppervlakte van de landen in het noorden is veel te groot. Zo lijkt 
Groenland groter dan Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid veertien keer zo 
groot is. Daarom krijgt de Mercatorprojectie de laatste decennia veel kritiek, 
want Europa en NoordAmerika worden ten onrechte veel groter – en dus 
 prominenter – in beeld gebracht ten opzichte van de rest van de wereld.

Wij kiezen voor de Winkelprojectie als wereldkaart. Winkels kaart klopt niet qua 
oppervlakte, hoek of afstand, maar bindt in plaats daarvan op alle drie de vlak
ken een beetje in. Zo is het beeld op geen van die factoren té sterk vertekend.

Met dank aan Spoor ZeS, Broederlijk Delen en de Dienst Internationale Activiteiten voor 
de spelletjes.

Wettelijk Depot: D/2019/2909/11
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Spelletjes die typisch zijn voor ons






