
Aspi-freeky
kalender



Hallo aspiranten en aspileiding
Dit is de freeky-scheurkalender voor aspi’s en hun leiding.
We hebben dit uitgewerkt voor jullie, omdat jullie aspiranten zijn
en binnenkort (voor sommigen binnen enkele weken, voor anderen
over een jaartje) misschien wel leiding worden. Dus jullie zijn de
toekomst en daar steken we graag wat tijd in !!!
Iedere dag krijgen jullie van Freek enkele opdrachten, stellingen,
vragen, spelletjes,... voorgeschoteld; je vindt ze op de achterkant
van het afgescheurde blaadje. Uiteraard mogen jullie zelf beslissen
om ze wel of niet te doen, óf om ze naar een ander moment of zelfs
een andere dag te verschuiven.
Iedere aspiploeg heeft deze kalender ontvangen en zal dus min of
meer dezelfde opdrachten en spelletjes uitvoeren tijdens hun
kamp. Op de website van de chiro is er een speciaal forum opge-
richt om jullie reacties, ervaringen, verslagen,... hiervan ook aan
andere aspi’s en chirovolk door te geven. Zet er alvast je geslaagde
grap op, de betere spreuk van de dag, een zeer geslaagde frats van
Freek, en zoveel meer. Doen, gewoon!! En als je de activiteiten niet
goed vindt, dan mag dat ook op dat forum komen...Wees gerust,
we kunnen ertegen!
Vwalla, genoeg geleuterd, nu kunnen jullie aan de slag! Een
beestig wijs, ongelofelijk, graaf, neig, bangelijk... kamp
gewenst!!!!!!!!!!! 



erin-vlieg-spel Hallo, welkom bij  je eerste activiteiten van deze scheurkalender!
Al geïnstalleerd?
Speciaal voor jullie: een erin-vlieg-spel! 

☛ Maak een slinger met iedereen door elkaar
een hand te geven. Kruip vervolgens door een
autoband zonder de handen los te laten.

Lukt dit? Easy? Doe’t dan een tweede keer, maar nu geblinddoekt!
Dit is een opwarmertje voor de volgende dagen!
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UITDAGING

Een frats van FreEk!!!
Verzin een frats, een mop, een grap en zorg dat dit pas op ’t einde
van het kamp (op het kampvuur) uitkomt!!! 

UitDaGIng
☛ Je krijgt met heel de groep een half uur tijd om

je goed voor te bereiden. Op het terrein liggen
twee touwen. Straks moet je allemaal samen
met die touwen 2 vierkanten maken, die voor
de helft van de oppervlakte over elkaar liggen.
Let wel: iedereen is geblinddoekt!

Ps: vergeet de Freek-website niet!

WWW.CHIRO.BE
Met Freek op bivak!
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Freeky-vraag
stof tot discussie 
straks
tijdens een lui moment.

☛ Welke straf heb jij ooit gekregen? 
☛ Was dit terecht? 
☛ En welke straf zou jij als leider/leidster geven

in die situatie?

Om je af te reageren, presenteren wij:“bal, bal, bal” ofte “levende
voetbal”. (Tip: ideaal om te doen tegen de keti’s.)
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GO FOR IT!

Opdracht
☛ iedereen kiest 1 persoon uit van een andere

afdeling. Je observeert die een hele dag.’s
Avonds worden er over die persoon vragen
gesteld, maar je weet die niet op voorhand. Je
mag niemand storen tijdens hun activiteiten
en je mag enkel onopvallend een praatje
slaan, zonder directe vragen te stellen.

Go for it!
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FRATS
Een Freek-Frats
Voor vandaag (of een andere dag) een kleine uitdaging:

☛ Snelheid, efficiëntie en durf vereist! Leve de aspi’s!

☛ Als je met te weinig bent, kan je de hulp inroepen van enke-
le betrouwbare figuren.

Frats
Draai de tent van de keti’s om zonder dat iemand dit merkt!!

Spel
aan de andere kant van het terrein ligt een schilderij. Die moet je
zo correct mogelijk overtekenen, overschilderen. Je geraakt echter
niet zomaar bij het schilderij. Ieder heeft een bepaalde handicap
(zie daarvoor je Freeky-handleiding).
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ONTKENNEN DAT

JOUW AANWEZIG-

HEID ME PRIK-

KELT...

PRIMA VOORBE-HOEDSMIDDEL ...ZO’N STEKELTJES!



GRAAF

Een Freek-frats
Lanceer een rage bij de andere afdelingen!! 

Bvb: zonnebril opzetten tijdens het eten, activiteiten,… 
Bvb: petten, klakken, mutsen achterstevoren opzetten
Bvb: telkens als je een leid(st)er tegenkomt: iets roepen,… 
Verzin gewoon iets graaf, neig, bangelijk, zot…!!!

“Dees is een graaf spel”
Je moet van heel je groep op een zo snel mogelijke manier
afscheid nemen door te kussen. Iedereen moet dus iedereen
gekust hebben.
De leiding chronometreert! 

(Tip: noteer na 10 keer de beste tijd, en daag uit. Misschien zit er wel een aspiploeg in een naburig
dorpje, of loop je ze tegen ’t lijf tijdens de tweedaagse. Of daag je eigen leiding uit! )  
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discussieDiscussie
☛ “Ik kan maar één keer per maand naar de leidingskring

komen. Laat ik mijn keuze om leiding te worden daarvan
afhangen? Waarom (niet)? “

☛ “Voor welke activiteit (ruim interpreteren) laat je de jaarlijk-
se chirofuif staan? Je staat wel in leiding! (bvb. etentje valen-
tijn, lief, Studio-Brusselfuif, optreden van een goeie vriend,
verjaardagsdiner oma/opa)”.

Spel
Het “aspi-A”-spel: ken je dat? Je maakt met 3 sjorbalken
een grote A. Bovenaan de top bevestig je 4 lange koorden (stevi-
ge!). Iemand van de jullie neemt plaats op de dwarsbalk van de A
en probeert met die A te stappen. Aan elke koord staan collega’s.
Zij houden je recht door kracht te geven op hun touw. Door samen-
werking kun
je dan stap-
pen. Je bent
dan precies
een bui-
tenaards
wezen… 
Kei-leuk!

(De praktische uit-
leg staat in de
Freeky-handlei-
ding.)
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FratsFreek-frats
Haal je liefste, poëtische kant boven en 
vertel vandaag iedere afdeling een verhaaltje .

Griezelen, liefdesverhalen, avontuur, drama en smart… het geeft
pit, het prikkelt! 
Alles geven, dus!!!!!

Spel
speel de slechts denkbare manier… 

om een speelclubber met heimwee te helpen…
om te zeggen dat ze aan tafel niet met eten mogen gooien…
om iedereen aan tafel stil te krijgen…
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STELLINGEN

Freek- frats
Verstop het keukengerei van de kookploeg!

Stellingen
Wat vind je van de volgende uitspraken?

☛ “Alle eerstejaarsleiding moet mee op IK
(Inleidingscursus) en op SB (Scholingsbivak).”

☛ “Elke aspi moet iedere zondag aanwezig zijn
in de Chiro, ter voorbereiding op leiding zijn.”
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Gang

Op deze laatste dag van het kamp: snif, snif,…
Alleen maar zotte spelen, hevig en crimineel! Om het kamp in stijl
af te sluiten!

Ga je gang
petanque met schoenen, kussenvoetbal, reuzenmikado met stoelen,
om het vlugst afscheid kussen,… ( uitleg in de Freeky-handleiding).
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Dag aspi’tjes en aspileiding

Hopelijk is jullie kamp geslaagd, en nemen jullie heel wat leuke
herinneringen mee!
Jullie reacties, foto’s, commentaren, anekdotes, enz. zijn nog altijd
welkom op de website van de Chiro!! Dus als je thuiskomt, kun je
alvast lezen hoe de anderen het er vanaf gebracht hebben, en laat
jullie ervaringen ook maar achter daar!!

Daaaaaaaag
Freekje is moe en gaat naar huis om bij te slapen!


