
100 DINGEN die je als leiding 
zeker gedaan moet hebben in 2021

2021 is voor Chiroleiding sowieso een grote uitdaging. Maar dat wil niet zeggen dat je deze 
bucketlist niet kan afwerken! Deze 100 dingen moet je als leiding gedaan hebben, zelfs anno 2021.

n  n  1.  Je inschrijven voor Krinkel 2022 zodra het kan!   

n  n  2.  Leren schoonmaken (vooral dweilen)    

n  n  3.  Je leden wijsmaken dat je even oud bent als hun ouders en zelf ook al 
kinderen hebt    

n  n  4. In je Chirokleren ontbijten thuis, ook al is het geen Chiro    

n  n  5.  In vijf minuten je lokaal opruimen    

n  n  6.  Als enige van het kampterrein nog wakker zijn    

n  n  7.  Een Chirolitteken hebben    

n  n  8.  Je belachelijk maken in het openbaar en je niet schamen    

n  n  9.  Na die eerste Chirofuif naar huis fietsen en genieten van de 
zonsopgang   

n  n  10.  Lichtjes in paniek een half uur voor de werking begint nog een 
 programma in elkaar steken    

n  n  11.  Een dier vinden op kamp en verzorgen tot je de eigenaar terugvindt    

n  n  12.  Het leidingslokaal nabouwen in Minecraft of Sunnieday    

n  n  13.  In de winter je sjaal, handschoenen en jas afgeven aan kindjes    

n  n  14.  De auto van je ouders volproppen met materiaal voor de Chiro    

n  n  15.  In openlucht slapen    

n  n  16.  Met de deur van de wc of hudo open naar het toilet gaan    

n  n  17.  Een pipi- of kakabroek van ribbels of speelclubbers verversen    

n  n  18.  Kindjes met heimwee troosten    

n  n  19.  Medeleiding troosten als het uit is met hun lief    

n  n  20.  Rechtdoortocht doen    

n  n  21.  Bosballen: honkballen in het bos (zeker het proberen waard)    

n  n  22.  Onderhandelen met buurtbewoners    

n  n  23.  Je ouders uitleggen dat je vandaag écht voor de Chiro moet werken    

n  n  24.  Chirowerk boven schoolwerk verkiezen    

n  n  25.  Tijdens de online leidingskring een privéchat met je beste vriend(in) 
open hebben staan

n  n  26.  In blote benen vriestemperaturen trotseren    

n  n  27.  Beschimmelde vuilnisbakken schoonmaken    

n  n  28.  Thuiskomen met een ‘kampkapsel’ (de reactie van je mama moet je 
erbij nemen)    

n  n  29.  In Dubbelpunt komen    

n  n  30.  Spaghetti eten zonder bestek    

n  n  31.  Zodra het mag een leefweek houden met je leden (of onder de leiding) 
om verloren tijd in te halen    

n  n  32.  Een poging doen om samen te zingen via Zoom (lukt niet, maar is wel 
lachen)    

n  n  33.  Een Chirolief hebben    

n  n  34.  Tijdens het nachtspel zelf bang zijn    

n  n  35.  Nachtelijk plonsen in een rivier    

n  n  36.  Een eigen zwembad bouwen op kamp   

n  n  37.  Achter de tent of midden in een veld plassen    

n  n  38.  Ondanks je vreselijke vermoeidheid ‘s morgens een dansfestijn houden 
met de kamp-cd    

n  n  39.  Een megavette sjorring bouwen    

n  n  40.  Je Chirokleren oplappen    

n  n  41.  Schrikken bij het zien van de geboortedatum van nieuwe ribbels    

n  n  42.  Geen enkele Chiroactiviteit meer vergeten door die handige 
 Google-agenda (bedankt, groepsleiding!)    

n  n  43.  Je (stiekem) beter voelen dan de KSA, scouts of KLJ    

n  n  44.  Je op kamp een week niet douchen (en in plaats daarvan heel veel deo 
spuiten)    

n  n  45.  Met tictacjes kwaaltjes oplossen    

n  n  46.  Met je medeleiding een kwartier de slappe lach hebben    

n  n  47.  Een valse roddel verspreiden om te kijken hoe snel die rondgaat    

n  n  48.  Een spel verzinnen waar je leden nog jaren over praten    

n  n  49.  Ongelooflijk vuil thuiskomen    

n  n  50.  BV zeggen in plaats van VB, of omgekeerd    

n  n  51.  Een spel verzinnen terwijl je het uitlegt    

n  n  52.  Doen alsof je kwaad bent op je leden omdat ze iets mispeuterd hebben  

n  n  53.  Met grote tegenzin door de regen naar de Chiro vertrekken, en dat 
achteraf weer vergeten    

n  n  54.  De grappige en schattige opmerkingen van je leden meteen aan de 
andere leiding vertellen    

n  n  55.  Vuur leren maken    

n  n  56.  De Tupperware-potjes van thuis kwijtraken in de lokalen    

n  n  57.  Erop hameren dat je leden hun valies moeten opruimen, maar zelf de 
grootste rommelkoffer hebben    

n  n  58.  Een riviertocht doen met je leden    

n  n  59.  Teken verwijderen    

n  n  60.  Een flesje proberen te openen op alle mogelijke manieren (behalve met 
een flesopener)    

n  n  61.  In een Chirohuis overnachten (De Karmel, Heidepark, Heibrand, 
De Hagaard of De Kalei)    

n  n  62.  De schepen van Jeugd of de burgemeester persoonlijk ontmoeten    

n  n  63.  Een abonnement nemen op Dubbelpunt    

n  n  64.  Op de spoedafdeling belanden met iemand van je leden of medeleiding    

n  n  65.  Wenen op het einde van het bivak    

n  n  66.  Kakken in het bos    

n  n  67.  Harder opgaan in het kampthema dan je leden    

n  n  68.  Met de fiets naar je kamp- of weekendplaats rijden    

n  n  69.  Zelf in slaap vallen tijdens het waken bij je leden    

n  n  70.  Op kamp naar het toilet gaan, gewoon om even alleen te zijn    

n  n  71.  Fantaseren over wat voor leiding je leden zullen worden    

n  n  72.  Om kwart over zeven gaan slapen en om half acht alweer opstaan    

n  n  73.  ‘s Nachts leden of leiding bekladden met alcoholstift    

n  n  74.  De vlag bewaken    

n  n  75.  Kussen op cursus (zodra je weer op cursus mag)    

n  n  76.  Per ongeluk Chiromateriaal meenemen naar huis (vooral alcoholstiften)    

n  n  77.  Een oven of sauna bouwen    

n  n  78.  Kip aan ‘t spit braden boven een kampvuur    

n  n  79.  Vijf maaltijden op een dag verorberen    

n  n  80.  Awkward de ouders van je leden niet meer herkennen met die 
mondmaskers    

n  n  81.  Verdwalen op dagtocht (maar dat tegenover je leden ontkennen)    

n  n  82.  Chiro gebruiken als excuus om met je crush te videocallen    

n  n  83.  Nachten na elkaar maar een paar uur per nacht slapen    

n  n  84.  Zo hard Chiroliedjes zingen dat je de dag erna geen stem meer hebt    

n  n  85.  Als leiding de afwas omzeilen door leden aan het werk te zetten    

n  n  86.  Van het woord ‘girorekening’ wat in de war raken    

n  n  87.  Nieuwe volksdansen uitvinden op de laatste hits    

n  n  88.  Drie kilogram meer wegen na het kamp    

n  n  89.  Op het einde van het spel besluiten dat iedereen gewonnen heeft    

n  n  90.  Je verstoppen in het materiaalkot omdat je even genoeg hebt van je 
leden    

n  n  91.  Belachelijk achter je computer dansen tijdens een online party met de 
leidingsploeg    

n  n  92.  Minstens één keer achteraf denken: dat was eigenlijk toch te 
gevaarlijk    

n  n  93.  Uit volle borst ‘Het is een nacht’ zingen rond het kampvuur    

n  n  94.  Op bivak je nietsvermoedende leden afluisteren in de tent    

n  n  95.  Een emotionele tekst schrijven over wat Chiro voor jou betekent    

n  n  96.  Je leden het kamplied en de kampdans aanleren    

n  n  97.  ‘Insiders’ hebben met je medeleiding die niemand anders begrijpt    

n  n  98.  De show stelen tijdens de bonte avond    

n  n  99.  Je eetfestijn omtoveren tot een grootse take-away of bezorgingsdienst    

n  n  100. Een traantje wegpinken omdat je leidingscarrière erop zit    


