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Waarom deze bundel?
Geef evlk lid de ruimte om die superkrachten te tonen en helemaal 
zichzelf te zijn. Maar hoe dan? Zorg voor verschillende soorten 
activiteiten, waar telkens andere talenten aan bod komen. Elke 
week honkbal? Daar zullen de creatievelingen niet blij mee zijn. Dat 
soort dingen. Afwisseling is key! Je zal snel merken dat je leden in 
hun nopjes zijn bij een activiteit die aansluit bij hun talent.  
Nood aan wat inspiratie? Pik schaamteloos per talent een kant-
en-klare activiteit en pas ze aan jouw groep aan. De activiteiten 
zijn geschikt voor elke afdeling. Soms zal je het zelf wel iets 
spannender of gemakkelijker moeten maken, afhankelijk van bij wie 
je staat.

 

Weet jij welke Chirohiro’s 

er in jouw groep zitten? 

En welke speciale krachten 

ze hebben? Onzichtbaar zijn en 

kunnen vliegen is cool, maar 

maximale mensenkennis, creatief 

zijn of diep kunnen doordenken, 

da’s pas speciaal!

ChiroChiroHiroHiro
Geef iedereen de

 kans
Geef iedereen de

 kans

om Chirohiro te zi
jn!

om Chirohiro te zi
jn!

Ook in je leidingsploeg zitten er ongetwijfeld heel wat superkrachten.  
Zet je die voldoende in? Ontdek het in  

CHAOTISCHCHAOTISCH
CREATIEFCREATIEF

WERVELEND WERVELEND 
WOORDWOORD

BEESTIG BEESTIG 
BUITENBUITEN

DIEP DIEP 
DOORDENKENDOORDENKEN

MAXIMALE MAXIMALE 
MENSENMENSENKENNISKENNIS

ALTIJD ALTIJD 
ACTIEFACTIEF

 
Deze bundel werd opgemaakt door Pimento. 

www.pimento.be | info@pimento.be 

Talent in je leidingsploegTalent in je leidingsploeg



Spelverloop

Elke ploeg gaat in een andere hoek van het 
terrein staan. Zorg dat je ver genoeg uit 
elkaar staat. In het midden van het terrein 
liggen alle stoelen op een wanordelijke 
hoop. Elke ploeg krijgt nu een andere 
opdracht:

• breng alle stoelen naar jouw kamp
• zet alle stoelen op één rij
• leg alle stoelen met de rugleuning op de 

grond
• zorg dat alle stoelen elkaar raken 

Elke ploeg voert hun opdracht zo snel 
mogelijk uit. Let op, de ploegen weten niet 
van elkaar welke opdracht ze hebben. Het 
spel eindigt als een ploegje erin slaagt hun 
opdracht te volbrengen. 

Materiaal
• Véél stoelen

• Groot speelveld 

(hoe groter, hoe 

intensiever!) 

 

Voorbereiding
• Verdeel je groep in vier ploegen. 
• Zorg dat je véél stoelen op een 

wanordelijke hoop hebt liggen. 

Poging 1
Na het startsignaal wordt het gegarandeerd een 
enorme chaos waarin ze elkaar tegenwerken. 
Snelheid, kracht en uithoudingsvermogen zijn van 
groot belang! Je houdt bij hoe lang het duurt voor een 
ploegje erin slaagt hun opdracht te volbrengen. Als ze 
er na een paar minuten niet in slagen, stop je het spel en 
ga je ineens door naar poging 2. 

Poging 2

Ze hebben zelf al snel door dat ze per groepje een andere 
opdracht kregen, maar beseffen ze ook dat ze allemaal 
tegelijk hun opdracht tot een goed einde kunnen brengen? 
Ze kunnen de stoelen in dat ene kamp, op een rij, met de 
rugleuning op de grond én tegen elkaar leggen. Laat hen daar 
zelf achter komen door de opdracht opnieuw te doen. Benadruk 
deze keer dat het om een samenwerkingsopdracht met de hele 
groep gaat. Hopelijk komen ze er zo achter dat alle opdrachten te 
combineren zijn! 

En als het toch niet werkt, kan je hen een derde, vierde, 
vijfde, … kans geven.

Laat je actieve,  

sterke of snelle leden 

schitteren in het 

stoelenchaosspel! Het is 

een actief spel dat ook 

wat samenwerking vereist.

altijd actiefaltijd actief

stoelenchaosstoelenchaos



Spelverloop
Alle medewerkers van Karrewiet of het nieuws zijn ziek. 
Ze vragen aan jullie groep om voor die dag het nieuws te 
brengen. Ze hebben wel enkele eisen voor de inhoud. Ze 
verwachten de volgende onderdelen:

• Een weerbericht voor de komende Chirozondagen
• Een interview met de groepsleiding
• Een reportage over wat afdeling x en y die dag gedaan 

hebben
• Een reclamespotje van twee minuten over de Chirokleren
• Een reclamespotje van een minuut over op kamp gaan met 

de Chiro
• Sportnieuws over drie verschillende sporten die in de 

Chiro beoefend worden: Dikke Bertha telt ook!
• Een nieuwslezer.es die de hoogtepunten van het Chirojaar 

opsomt en alles aan elkaar praat
• De Chirowoordvoerder die uitlegt waar Chiro voor staat
• ...

Je kan in een groepje of in je eentje een van die onderdelen 
voor je rekening nemen. De groepjes krijgen veel vrijheid in 
hun onderdeel om ervan te maken wat ze zelf willen. Begeleid 

hen daarin. Voorzie voldoende materiaal dat hen 
kan prikkelen: pen, papier, knutselmateriaal, 
verkleedkleren. Let erop dat iedereen van de groep 
een aandeel heeft, van populair sportanker tot 
grappige figurant. Iedereen draagt een steentje bij!

Wanneer alle elementen van het Chirojournaal 
uitgewerkt zijn, zal er een filmploeg nodig zijn om 
alles vast te leggen. Dat kan met een gsm, maar het 
is nog indrukwekkender met een (film)camera. De 
andere leden en ouders thuis zijn ongetwijfeld heel 
benieuwd naar het journaal die avond!

• Je kan de groep ook zelf de invulling van het journaal 
laten bedenken, zonder opgelegde eisen over de 
inhoud, en hun verbeelding de vrije loop laten. Voor 
andere groepen is de sturing dan weer fijn om een 
duidelijk einddoel te hebben. 

• Je kan deze activiteit beperken tot één Chironamiddag, 
maar op kamp kan je er zelfs een heel weekverslag van 
maken.

 

Materiaa
l

• Verkleed- en knutselmateriaal

• Gsm/filmcamera 

• Inkleding om van je lokaal een 

echte redactieruimte te maken

• Eventueel opnamemateriaal

• Eventueel op voorhand 

opgenomen filmpje waarin een 

Journaal-anker de hulp vraagt 

van de Chiroleden

Voorbereiding
Schrijf op een groot blad uit welke elementen het Chirojournaal zeker moet bestaan

wervelend woor
d

wervelend woor
d

Het chirojourna
al

Het chirojourna
al

Wie zijn 
de woordkunstenaars 

in de groep?! Hun talent zal 
nodig zijn want het is showtime! 

Alle medewerkers van Karrewiet of 
Het Journaal (afhankelijk van de leeftijd 

van je leden) blijken ziek te zijn en de 
groep wordt last minute opgetrommeld 
om een echt Chirojournaal in elkaar 

te boksen. Journalisten, geluids- en 
cameramensen, vliegende reporters 

en presentatrices: aan het werk!



Spelverloop
ELKAAR INSCHATTEN
Geef elke deelnemer één envelop met één vraag 
op.  
Laat iedereen hun envelop lezen. Ze schrijven op 
een papiertje de naam van de persoon uit de groep 
die ze het best vinden passen als antwoord. Je kan 
eventueel iedereen twee verschillende namen laten 
opschrijven (op verschillende briefjes) als je wilt dat 
er meerdere namen uitkomen en/of er harder over 
nagedacht wordt. Je mag niet op jezelf stemmen.  
Na enkele ogenblikken geef je de enveloppen door 
naar links. Schuif telkens tegelijkertijd door zodat de 
enveloppen in dezelfde volgorde blijven liggen. Op die 
manier beantwoordt iedereen alle vragen. 
Als je je eerste vraag terug hebt, ga je apart zitten en 
bekijk je de antwoorden. Maak een telling op een apart 
briefje. Schrijf bij elke naam die in de envelop zit op 
hoeveel keer je die zag en omcirkel de twee personen 
met de meeste stemmen.

JEZELF INSCHATTEN 
Iedereen krijgt een 
rood, een groen en een 
oranje strookje papier. 
Met die strookjes ga je gokken hoeveel keer je zelf bij 
een vraag genoemd werd. Er zijn drie mogelijkheden.

De persoon met de envelop stelt de vraag opnieuw en 
iedereen laat hun gekleurd papier of duim zien.  
Nadat iedereen zichzelf ingeschat heeft, worden de 
resultaten meegedeeld. Op basis daarvan kun je nagaan 
of je juist gegokt hebt en worden de punten uitgedeeld.  
Het is interessant om de resultaten en de inschatting 
van de deelnemers achteraf nog te bespreken. Let daarbij 
vooral op mensen die verkeerd gokten of die verwonderd 
zijn door het resultaat. 

Groen = ik zit het meeste (de twee meest 

genoemde) in die envelop (2 punten) 

Oranje = ik zit één of meerdere keren in die 

envelop maar ik ben niet bij de twee meest 

genoemden (1 punt) 

Rood = ik ben geen enkele keer genoemd in 

die envelop (2 punten)

     

Heb je geen gekleurd papier? Gebruik 

dan je duim om jezelf in te schatten (zie 

hierboven). 

Blackbox is een klassieker. 
Maar in deze variant zitten er 
twee dimensies. Je moet niet 
alleen elkaar maar ook jezelf 

inschatten! Een ideale activiteit 
voor je leden die goed zijn in 
elkaar begrijpen. Maximale 

mensenkennis is dus vereist!

 

Voorbereiding
Selecteer als leiding vooraf de vragen die je wil stellen en die passen bij de leeftijdsgroep. Schrijf elke vraag apart op de buitenkant van een envelop. Maak evenveel enveloppen/vragen als er deelnemers zijn. Je kan de leden zelf ook vragen laten toevoegen. Zorg dat de vragen die je kiest zo divers mogelijk zijn, zo komen er veel verschillende eigenschappen en personen aan bod.  Neem allemaal enkele blanco (klad)papieren en scheur kleine papiertjes af (groot genoeg om één naam op te schrijven). Zorg dat je per persoon dubbel zoveel papiertjes hebt als het aantal deelnemers. 

Maximale mensenkennisMaximale mensenkennis

blackboxblackbox
22

Belangrijk!  Belangrijk!  

Zorg voor voldoende veiligheid. De valkuil bij blackbox is dat 

enkel luidere, extraverte of populaire deelnemers telkens als enige 

aan bod komen. Zorg er daarom voor dat je vragen heel divers zijn 

en niet kwetsend of onveilig.



• Door wie zou jij je haar laten knippen? 
• Wie mag jouw kleren ontwerpen? 
• Wie mag jouw huis verbouwen? 
• Wie zou je vertrouwen om jouw kinderen op te voeden? 
• Wie kan er goed feestjes en evenementen organiseren? 
• Wie krijgt er het als eerste een gezin met kindjes? 
• Wie zal er het langste vrij en onbezonnen door het leven 

fladderen en van het leven profiteren? 
• We zitten in een duikboot en er is een persoon te veel 

mee volgens de beschikbare zuurstof. Wie offert zich 
spontaan op? 

• Wie zal er hier, onbewust, het meeste harten breken? 
• Wie neem je mee om te gaan benji- of 

parachutespringen? 
• Wie zie je nog in de politiek gaan? 
• Je schaamt je heel erg voor iets dat je gedaan hebt: aan 

wie durf je het toch vertellen? 
• Wie wil jij het liefste aan jouw ziekbed om je te 

verzorgen? 
• Wie belandt er ooit voor een stommiteit achter de 

tralies? 
• Wie neem je mee op een lange en avontuurlijke 

wereldreis? 
• Bij wie zoek je troost in moeilijke tijden? 
• Wie blijft er kalm in situaties van complete chaos, 

spanning en stress? 
• Wie neem je mee om de ambiance te 

brengen op een verkleedfuif? 
• Wie zal er ooit aan het hoofd 

staan van een groot bedrijf? 
• Wie wordt er ooit opgepakt als 

activist van Greenpeace? 
• Wie vraag jij om een speech te geven 

op een belangrijke gebeurtenis in je 
leven? 

• Wie neem je mee naar huis om een goede indruk te 
maken op je ouders? 

• Wie komt er het eerste op de Olympische Spelen 
terecht? 

• Wie staat er later zelf voor de groep? 
• Wie zal er ooit scenario’s schrijven voor een soapserie? 
• Wie is de meest romantische ziel van deze groep? 
• Wie verft zijn of haar haar ooit nog eens blauw? 
• Wie zal er later op een boerderij op het platteland 

wonen? 
• Wie praat jou weer moed in als je het echt niet meer 

ziet zitten? 
• Wie volgt zijn of haar partner naar het andere eind van 

de wereld en laat alles hier in België achter? 
• Aan wie vertrouw jij een geheim toe? 
• Wie lost er ruzies op door te bemiddelen? 
• Wie kan met veel verschillende mensen goed overweg 

en babbelt met iedereen? 
• Wie wordt de beste verkoper en krijgt op de markt 

alles verkocht? 
• Je bent op reis in een land waarvan je de taal niet kent 

en waar niemand jouw taal spreekt. Wie heb je dan het 
liefst aan jouw zijde? 

• Wie kan het best het slecht nieuws gaan brengen aan 
de ouders van een verongelukt kind? 

• Wie verliest het snelst zijn of haar kalmte? 
• Wie krijgt in zijn of haar enthousiasme altijd de hele 

bende mee? 
• Wie zou er het best zijn of haar plan trekken als die 

een tijdje helemaal alleen moet leven? 
• Wie neem jij aan als journalist van jouw krant? 

actiever
e varia

nt  

actiever
e varia

nt  

Maak van je blackbox een talententikkertje. Overloop de onderstaande 

situaties terwijl de deelnemers door elkaar wandelen of lopen. Elke deelnemer 

deelt per situatie twee tikjes uit aan degenen die voor hen bij de vraag passen. 

Je kan hen vooraf ook vragen om een rondje te lopen als ze verwachten dat ze 

zelf aangetikt zullen worden. Voor jongere groepen kan je de vragen altijd 

aanpassen en/of simpeler formuleren.

Hieronder vind je een aantal 

vragen die je kan gebruiken 

voor je blackbox. Pas ze gerust 

aan je groep aan. Let er wel 

op dat je rekening houdt met 

ieders grenzen!

Bijlage BLACKBO
X

Bijlage BLACKBO
X22

Mogelijke vragenMogelijke vragen



Spelverloop
• Er staan vier lege stoelen op een rij. De groep 

zit er in een halve cirkel rond.
• Schrijf willekeurig vier personen uit je groep 

naast elkaar op een blaadje. Elke naam is 
gekoppeld aan één stoel. Dat vormt nu de code/
combinatie die de groep in zo weinig mogelijk 
beurten zal proberen te raden.

• Elke beurt gaan er vier personen op de stoelen 
zitten. 

• Na elke beurt zegt de persoon die de namen 
opgeschreven heeft:

 – hoeveel mensen er in de combinatie 
voorkomen.

 – hoeveel daarvan (NIET WIE!) er ook op de 
juiste stoel zitten. 

• Bijvoorbeeld: “Er zitten twee juiste mensen op 
de stoelen, waarvan één op de juiste plaats.” 

• Het enige hulpmiddel dat ze krijgen, is pen en 
papier. Zo kunnen ze de combinaties noteren. 
Dat kan hen hopelijk helpen om sneller de 
juiste code te kraken. 

• Daag je groep uit om in x-aantal beurten te 
slagen. Of om dat telkens in minder beurten te 
doen. Ze kunnen dan hulpmiddelen bedenken, 
bijvoorbeeld: iemand die opschrijft wie al op 
welke plek gezeten heeft. Je kan hen ook 
uitdagen door hen géén pen en papier te laten 
gebruiken. 

Ken je mastermind nog? Dat met 
die gekleurde bolletjes? Yep! 

We spelen levende mastermind. 
Strategie en diep doordenken zijn 
van uiterst groot belang. Ideaal 
voor de meesterbreinen in jouw 

groep.

 

Voorbereiding
• Zet vier stoelen op een rij
• Zorg voor pen en papier

VeronikaVeronika
LoreLore YussufYussuf

BartBart

Diep doordenkenDiep doordenken

Levende  Levende  
mastermindmastermind



 
 
Materiaal
• Bingoblad per deelnemer/ploegje
• Potloden/pennen
• Verrekijker
• Verkleedkleren: laat je leden zich uitdossen in hun meest 

avontuurlijke kleren, en verkleed je natuurlijk ook zelf
• Eventueel determinatiekaarten, vogelgidsen, plantengidsen, 

… (ook te vinden in de bibliotheek)

beestig buitenbeestig buiten

avonturenbingoavonturenbingo

Voorbereiding
Maak een bingoblad met een combinatie van:

• Planten/dieren/insecten uit de omgeving

• Avontuurlijke opdrachten 
Het aantal vakjes kies je zelf. De inhoud pas je aan naargelang het niveau van de leden. 

Hieronder een voorbeeld van een makkelijke en een iets moeilijker avonturenbingo.

Maak met 
natuurelementen 
een kamp waar 

zeker 10 mensen 
in kunnen

Hommel

Vind een 
geocache in de 
buurt (zie app 
Geocaching)

Vergeet-me-
nietje

Eik
Slaap in 

openlucht
Vogelnest

Doe een 
dauwtocht en zie 
de zon opkomen

Bouw een 
bijenhotel

Mestkever
Maak een vuur en 

kook erop

Zoek een goede 
klimboom en klim 
zo hoog mogelijk 

(maar hou het 
veilig)

Loop 5 m over een 
slackline zonder 

te vallen

Herken een 
vogel met de 
verrekijker op 
minstens 20 m 

afstand

Berk Koolmees

Of: Spot een ... buizerd, eekhoorn, konijn, zwaluw, esdoorn, …

Of: Bouw een vogelhuisje, maak een grasslinger van een meter, kus een kikker/
pad (enkel met natte handen oppakken!), maak een hapje van eetbare wilde 

planten,...

MoeilijkMoeilijk

 
Hoe goed kennen de 

leden hun omgeving? Er valt 
ongetwijfeld nog heel wat te 

ontdekken: tijd voor avontuur! Gekleed 
als Indiana Jones, Lara Croft of 

David Attenborough trekken de leden 
eropuit met een uitdagende bingo. 

Ideaal voor de jonge avonturiers/
natuurliefhebbers in je groep.

Loop een stuk 
over het blote-

voetenpad
Slak Paddenstoel

Beeld een dier 
uit, de leiding 

moet het kunnen 
raden

Veer
Vul een vuilniszak 

met afval uit de 
omgeving

Tak Regenworm

Maak een made-
liefjesketting

Bij
Win bij 

slakkenrace
Paardenbloem

Determineer 5 
planten met de 
app Obsidentify

Mier
Zet een libel op 

je neus
Denappel

Of: Spot een … merel, eikenblad, blauwe bloem, pissebed, …

Of: Maak diertjeskunstwerken met afgevallen bladeren (opplakken), camoufleer 
jezelf volledig en speel zo verstoppertje,...

MakkelijkMakkelijk



Spelverloop

Alle leden krijgen individueel of per team 
een bingoblad. Op het bingoblad staan 
er afbeeldingen en namen van dieren, 
bomen, planten... + opdrachten. De leden 
proberen om het snelst ‘bingo’ te halen: 
vier doorstreepte bingovakjes op een rij 
(horizontaal, verticaal of diagonaal). De 
leden proberen de vakjes af te strepen 
tijdens een wandeling, een activiteit of 
zelfs gedurende een volledig kamp. De 
winnaar is het lid of het team met het 
meeste keren vier-op-een-rij. Zij krijgen 
natuurlijk een beloning. Bedenk een 
beloning op maat van je groep die hen 
écht motiveert om zoveel mogelijk vakjes 
af te strepen. Je kan deze activiteit 
beperken tot één Chironamiddag, 
maar op kamp kan je er zelfs een heel 
weekverslag van maken.

Tips
• Zorg dat het mogelijk is 

om de planten en dieren 
op het bingoblad te vinden: 
een giraf en een lynx zijn 
bijvoorbeeld moeilijk te 
vinden in België (behalve in 
de dierentuin).

• Hou rekening met de 
seizoenen. In de herfst kan 
je verschillende soorten 
paddenstoelen laten zoeken, 
in de lente vind je meer 
bloemen, enz.

• Sommige avontuurlijke 
opdrachten moeten goed 
begeleid worden zodat ze 
veilig blijven: boomklimmen, 
vuur maken, in openlucht 
slapen, …

• Pas je aan de omgeving aan: in 
een stad zal je waarschijnlijk 
andere dingen vinden dan in de 
natuur

beestig buitenbeestig buiten

avonturenbingoavonturenbingo

variantvariant  

Als jullie over determinatiekaarten en gidsen beschikken kan je de bingo nog iets 

uitdagender maken door er enkel foto’s op te zetten. Wanneer leden tijdens een wandeling 

of tijdens het kamp iets tegenkomen dat op hun bingoblad staat, moeten ze de naam van het 

dier of de plant bij de foto schrijven. De naam kunnen ze vinden door het dier of de plant op te 

zoeken in een gids of op een zoekkaart.  

Omgekeerd kan ook! Zet op de bingokaart enkel de namen van dieren en planten. Om te 

weten hoe het dier of de plant eruitziet, moeten de leden de namen opzoeken in 

een gids of zoekkaart. 



LEUK SJORIDEE

BENODIGDHEDEN
• Sjorpalen: 

 – 2-meter: 2 stuks (geel) 
 – 3-meter: 10 stuks (groen) 
 – 4-meter: 9 stuks (rood) 

• Zeil (min. 4 bij 4 m) 
• Tafelblad (1 bij 4 m) 

TIPS
• Maak twee onregelmatige driepikkels (2 palen van 3 

m + 1 paal van 4 m) 
• Gebruik twee palen van 4 m per zitbank. Zo is die 

stevig genoeg om er met meerdere mensen op te 
zitten.

LEKKER RECEPTJE VOOR 
OUTDOOR COOKING

Calzone
BENODIGDHEDEN
• Pizzadeeg
• Tomatensaus
• Kaas
• Toppings naar keuze (denk aan: 

champignons, paprika, salami, enz.)

TIPS
• Leg je calzone in de hete kolen of op een 

rooster boven de kolen. Niet in de vlammen 
leggen, anders heb je gegarandeerd een 
zwartgeblakerde, onsmakelijke pizza.

• Snij je groentjes heel dun aangezien je ze 
rauw op de pizza legt. 

• Kruid naar wens met orageno en basilicum

Het kamp is het uitgelezen moment 
om avontuurlijke activiteiten te doen 
met je leden! Ga op dagtocht aan de 
hand van tochttechnieken, maak het 
avondmaal klaar op een kampvuur, 

sjor een indrukwekkende constructie, 
ontdek geocaches bij jou in de buurt. 
Er zijn mogelijkheden genoeg om het 

avontuur op te zoeken. 

Beestig buitenBeestig buiten

Avontuurlijk Avontuurlijk 
op kampop kamp

QR

eetbank met afdak
Hou het veilig! 

Check op voorhand zeker de 
veiligheidsfiche Sjorren!

Hou het veilig! 

Check op voorhand zeker de 

veiligheidsfiche Vuur!



Spelverloop

FASE 1
• Laat iedereen vier geometrische figuren 

uitknippen uit kranten of kladpapier. Je hebt 
dan per groepje een 16-tal figuren. Zorg dat die 
figuren op de posters passen die je hebt voorzien.

• Maak per groepje met die figuren een tekening/
figuur naar keuze. Elke figuur moet gebruikt 
worden en een functie hebben. Gebruik je 
fantasie! 

• Plak per groepje met plakband je figuur aan elkaar 
en teken de omtrek ervan over op steviger papier 
(grote poster). Knip dat uit. 

• Elke groep mag nu hun figuur op het grote stuk 
papier van 5 meter plakken. Dat mag op een 
willekeurige plaats. 

 

Materiaal
• Grote rol bruin papier

• Kladpapier/kranten

• Posters (A2 of A1)

• Verf
• Scharen

Voorbereiding
• Leg samen met de verf een stuk 

papier van 5 m klaar in je lokaal. 
Hou daarbij rekening met de grootte 
van je groep. Hoe groter je groep, hoe 
langer je papier moet zijn. 

• Verdeel je groep in groepjes van ca. 4 
personen. 

 
Waarschijnlijk maakte je 

al weleens armbandjes in macramé, 
maar schilderde je ook al eens iets met 

je voorhoofd? Je hoort het, een activiteit 
met een grote uit-de-hand-loop-factor, zalig! 

O ja, focus niet te hard op het eindresultaat, 
maar maak vooral veel plezier! Je kan geen 

fouten maken, het mag beeldig buiten 
de lijntjes! Ideaal voor je leden die 

volledig vanuit hun buikgevoel 
kunnen creëren.
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FASE 2
• Ga met de hele groep rond het papier zitten. 
• Zorg dat je op meerdere plaatsen twee kleuren verf hebt. TIP! Werk met hoofdkleuren zoals geel en 

blauw of geel en rood. Anders krijg je snel enkel een bruin eindresultaat)
• Vertel aan de groep dat jullie zonder verfborstels gaan schilderen en dat ze de opdrachten moeten 

volgen. Na elke opdracht schuift iedereen een plaatsje door rond het papier, zo zit je telkens op een 
andere plaats van het toekomstig kunstwerk. De opdrachten: 

 – Teken een lijn
 – Teken een lijn die een andere lijn kruist 
 – Teken een spiraal
 – Teken een onderbroken lijn
 – Teken een lijn die begint aan het begin van het blad en eindigt aan het einde van het blad
 – Teken een speciale lijn 
 – Verbind twee lijnen met elkaar
 – Kies een vakje en arceer dat met een patroontje (niet inkleuren)
 – Stempel met je vuist een vak
 – Zoek een mooi stukje uit het voorlopige schilderij en kopieer dat in het groot of het klein
 – Neem een stukje kladpapier en bestempel een kleine oppervlakte met papier
 – Maak spatten op het schilderij 
 – Schilder iets met een ander lichaamsdeel
 – Schilder iets wat je zelf leuk vindt
 – Voeg een accent/detail toe dat het schilderij beter/mooier maakt
 – Schilder met nog een ander lichaamsdeel
 – Zet een afdruk van een lichaamsdeel op het 

schilderij
 – …..

* Je mag de opgeplakte figuren volledig negeren 
en daarover schilderen tijdens de opdrachten.  
** Enthousiasmeer, maar push niet in het 
schilderen met andere lichaamsdelen. 

Als alle opdrachten uitgevoerd zijn, haal je de 
papieren figuren van het grote papier. Doordat 
je eroverheen geschilderd hebt, zal je zien dat 
dit een afdruk nalaat en een leuk effect geeft. 
Hang het schilderij (of het mooiste deel) op in 
je lokaal! 

Je kan vooraf bewust 

nadenken over je figuren. Misschien kan je de letters 

van je afdeling maken als figuren, waardoor er achteraf 

iets te lezen valt op jullie kunstwerk. Nog spannender is 

het als je niet op papier schildert maar op de muren! 

Tijd voor een make-over van het lokaal! 
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Spelverloop
• Geef iedereen willekeurig drie talentenkaartjes. 
• Je wandelt allemaal door elkaar en er wordt een 

ruilhandel opgestart. Net zo enthousiast als bij 
Pokémon of Diddle vroeger mag je de talentenkaartjes 
met elkaar beginnen ruilen. Uiteraard: altijd eerlijk 
oversteken! Zorg dat je altijd drie kaartjes in je hand 
hebt. 

• Probeer je kaartjes zo te ruilen dat je op het einde van 
het spel drie kaartjes overhoudt waarvan je vindt dat ze 
goed bij je passen. 

• Je kan in twee richtingen spelen. Je kan op zoek gaan 
naar de talenten die goed bij jou passen én je kan 
kijken naar de talenten die je zelf vasthebt: bij wie 
passen  
die talenten het best? Geef telkens een klein woordje 
uitleg als je iemand een talent geeft: wanneer is dat 
talent jou al opgevallen? 

• Overloop na de talentenruil wie met welk talent 
is geëindigd. Terwijl je dat doet, beantwoord je de 
volgende vragen:

 – Op welke manier kan je die talenten inzetten in 
de Chiro?

 – Komen die talenten ook in andere contexten naar 
boven?

 – Zijn er talenten die je graag nog verder zou 
ontwikkelen? Op welke manier kan dat? 

 
 

Vulde je met de leiding 
de Chirohiro-poster over superkrachten 

in je leidingsploeg al in? Ideaal, we 
gaan daar nog wat verder op door. Nog niet 

gedaan? Geen probleem! Tijd om de superkrachten in 
je leidingsploeg onder de loep te nemen. Maar wat zijn 
nu juist je talenten? Daar proberen we eerst achter te 

komen via een grote ruilhandel! 

Deze activiteit is ideaal voor een tussentijds 
evaluatiemoment in je Chirojaar. Zo krijgt iedereen nog 
eens de kans om stil te staan bij hun talenten en te 

bekijken wat ze nog willen bijleren in 
de rest van het jaar.

 

MaaaafMateriaMateriaal en 
voorbereiding
Talentenkaartjes (in bijlage). 
Print die af en knip ze uit. Dat 
zijn genoeg kaartjes voor 16 
personen. Ben je met meer dan 
16 of wil je meerdere mensen 
de kans geven om eenzelfde 
talent te kiezen? Druk de 
kaartjes dan 2x af.

Talent in je leid
ingsploeg

Talent in je leid
ingsploeg

TalentenruilTalentenruil

Koppel 
deze talentenoefening aan je 

taakverdeling. Kijk naar de taken die 
moeten gebeuren en kijk naar de talenten 

die je in je ploeg hebt. Misschien valt de puzzel 
zo wel snel in elkaar. Wist je dat een taak uitvoeren 

binnen je talent je veel minder moeite kost? Nog 
straffer, je krijgt er zelfs véél energie van!  

TIP! Speciaal voor de taakverdeling is er 
een apart spel gemaakt: check  

chiro.be/chirohiros.
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Bijlage TalentenruilBijlage Talentenruil
TalentenkaartjesTalentenkaartjes
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