
OnvoorSPELbaar! 
Spel voor kaderploegen in lockdowntijden 
 
De bedoeling van het spel is om in groepjes van vier allemaal samen opdrachten te vervullen, en 

ondertussen met elkaar in verbinding te staan zodat er samenhorigheid is met de hele ploeg. 
De groepjes krijgen dus dezelfde opdrachten en iedereen moet alle opdrachten tot een goed einde 
brengen. Per geslaagde opdracht stijg je op de cadeau-ladder. 
 

Voorbereiding 
• Verdeel je ploeg in teams van drie of vier. Geef elk team een kleur en laat 

iedereen iets dragen in die kleur. 
• Voorzie twee mensen die de coördinatie van het spel op zich nemen. (Eén iemand 

kan ook, maar 'alleen is maar alleen', hé.) 
• Laat elk groepje op een andere locatie samenkomen. 
• Zorg dat je een Whatsapp- of Facebook-groep hebt waar iedereen in zit. Zo staat 

iedereen met elkaar in contact. 
• Duid in elk ploegje iemand aan die de communicatie met de coördinatoren op zich 

neemt. 
• Zorg dat elk groepje een uitgestippelde route heeft. 
• Zorg dat iedereen iets mee heeft om te drinken. 
• Maak een cadeau-ladder en bepaal per sport op de ladder welk cadeau eraan 

vasthangt als ze dat niveau op de ladder gehaald hebben. Bv.: de eerste trede is 

goed voor een speech van de spelcoördinatoren. Vanaf de tweede trede eten we 
cake op de eerstvolgende fysieke vergadering, enzovoort. 

 

Voorbeeld: 

 
 

Spel en opdrachten 
 
De coördinatoren sturen in de Whatsapp-groep ongeveer om de 20 min een opdracht door. Elk 
groepje post het antwoord of resultaat in de Whatsapp-groep. 
De groepjes wandelen tijdens de opdrachten de route rustig af. 
Opdrachten: 

• Beeld een typische situatie uit die voorkomt in jouw ploeg. Post dat in de groep en 
de anderen moeten raden wat de situatie is. 

• De coördinatoren sturen naar elke groepje privé een liedje. Het groepje maakt een 
foto of filmpje waarin ze dat liedje uitbeelden en posten dat in de groep. De andere 
groepjes proberen het liedje te raden (titel en uitvoerder). 



• Iedereen uit de ploeg moet een compliment krijgen. Maak allemaal een filmpje 

waarin je iemand uit de ploeg (die niet in je eigen groepje zit) een compliment 
geeft en post dat in de groep. Zorg dat iedereen minstens één compliment heeft 
gegeven, en dat iedereen een compliment heeft gekregen. 

• Elk groepje maakt twee tegels met een toepasselijke Chirowijsheid en post die in 
de groep. Dat kan via een online tegeltjesmaker.  

• Speel 'Wie is het?'. De coördinatoren sturen privé naar elk groepje welke persoon 
de andere groepjes zijn. In de Whatsapp-groep stuurt elk groepje vragen om te 
achterhalen wie ze zijn. De andere groepjes beantwoorden de vragen. 

• Raad de Pokémon. De coördinatoren nemen het silhouet van enkele mensen van 
de ploeg en sturen dat door in de groep. Elk groepje stuurt de antwoorden privé 

door naar de coördinatoren. 

 
 

• Maak per groepje drie grappige memes die van toepassing zijn op jullie ploeg. Dat 
kan via een memegenerator. 

• Tijd om te klinken! Iedereen haalt hun drankje boven en binnen elk groepje 
klinken jullie op betere tijden en op jullie zelf, natuurlijk. Laat iedereen in het 
groepje even vertellen waarvoor ze dankbaar zijn. #thanksgiving 

• Alle groepjes posten een quote in de Whatsapp-groep en de andere groepjes 

moeten raden aan wie van de ploeg die quote gelinkt is. 
• Alle groepjes laten hun beste playback-skills zien op een deel van het 

jaarthemalied. De coördinatoren bezorgen elk groepje een deel van de tekst. De 
filmpjes worden in de Whatsapp-groep gepost (en achteraf aan elkaar geplakt voor 
een mooi en ongetwijfeld grappig resultaat). 

• (Geef deze opdracht pas als iedereen op het eindpunt is van hun uitgestippelde 
route:)  

Elk groepje heeft de rest van de route van een ander groepje in zijn bezit (wordt 
privé doorgestuurd door de coördinatoren). De bedoeling is dat de groepjes elkaar 
nu door de rest van de route loodsen. 

• (Deze opdracht is de allerlaatste opdracht, als de hele route klaar is:)  
Elk groepje krijgt een letter van CHIRO, stapt die letter af en registreert dat op 
Strava als bewijs. Er moet minstens 1 km gestapt worden om je letter te vormen. 

• ... Vul deze opdrachten zeker aan, op maat van jouw ploeg. 

 
 

wijsheidspreuk.nl/tegeltjesmaker.
iloveimg.com/nl/meme-generator

