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Taalkansen in de Chiro

een brochure vol
mm ideeënmommjemledenmaanmdempraatmtemkrijgenm
mm tipsmommkinderenmenmjongerenmmetmeenmanderemmoedertaalmbijmhetmChiro-gebeurenmtembetrekkenm

mm uitgewerkte,mtaalprikkelen-demactiviteitenmvoormiederemafdeling

Zoek een bal en 

maak een doel 

een pleZante 

warre-warreboel.

Speel met Spel,  

da’S Chirotaal,

Stil-Zingen-babbel, 

kabaal

(Fragment uit Spellied – 1996)
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Chiro iS een buitenkanS!
In de Chiro...
daarmspelenmwembuitenmopmhetmplein

enmbouwenmwemkampenminmhetmbos.

Demkleinstenmverkledenmermzichmsomsmalsmriddermofmprinses

enmgaanmdanmopmzoekmnaarmverborgenmschatten.

Demoudstenmtrekkenmgraagmopmtocht

enmdelenmgeheimenmaanmhetmkampvuur.m

DemChiro,mda’smpuurmgenieten!mm

Maar er is meer...
InmdemChiromsteekmjemheelmwatmop.mm

Doormsamenmtemspelen,mleermjemelkaarmrespecteren.

Jemorganiseertmermalsmleidingmactiviteitenmenmneemtmerm

verantwoordelijkheidmop.

Jemleertmnetwerkenmmetmouders,mbuurtbewonersmenmanderem

organisaties.m

Jemsteltmjemsociaalmopmenmontwikkeltmcommunicatievemvaardigheden.m

Allemaalmvoordelenmdiemjemmeemkrijgtmenmdatmterwijlmjemjezelfm

amuseert.mm

DemChiromzitmvolmkansen

Chirommeemmakenmismeenméchtembuitenkans.

Iedereenmmoetmdemkansmkrijgenmommhiervanmvolopmtemprofiteren.m

Intro Inhoud

In deze publicatie gaan we dieper 

in op één van die vele kansen die 

de Chiro biedt: taal.  De Chiro is een 

vrijetijdsbesteding waar kinderen 

door te spelen op een ontspannen 

manier met taal bezig zijn.  Vooral voor 

kinderen en jongeren die thuis weinig 

of geen Nederlands spreken, is dat een 

kans om buiten de school met die taal 

bezig te zijn.  Een buitenkans, dus!

intro  D  p.1

Taalkansen in de Chiro  D  p.3

Werken aan diversiteit  D  p. 6

Begeleidingshouding  D  p. 8

spelen  D  p.12

spelen ribbels en speelclub  D  p.12-22

spelen rakwi’s  D  p. 23-26

spelen tito’s  D  p. 24-32

spelen keti’s  D  p. 33-36

spelen aspi’s  D  p. 34-40

losse spelideeën  D  p. 41-43

Colofon  D  p.44
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mtaalkanSen in de Chiro
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is 
Hetmspreektmvoormzichmdatmmensenmwanneermzemnaarmeenm

andermlandmverhuizenmhunmeigenmtalenmenmgewoontenmmee-

brengen.mmDiversiteitmenmmeertaligheidmzijnmeenmkenmerkm

vanmonzemmulticulturelemsamenleving.mmDiemverschillendem

achtergronden,mtalenmenmverhalenmmakenmdemwereldmwaarinmwem

levenmrijker.mm

VeelmkinderenmenmjongerenminmVlaanderenmenmBrusselmgroeienmopminm

eenmgezinmwaarmeenmanderemtaalmwordtmgesprokenmdanmhetmNeder-

lands.mmNederlandsmismvoormhenmvaakmpasmeenmtweede,msomsmderdem

taal.m

InmdemChiromwillenmwemallemkinderenmeenmplaatsmgeven.mmOfmzemnum

verlegenmzijnmofmnetmheelmsociaal,mjongenmofmmeisje,mvlotmNederlandsm

sprekenmofmdiemtaalmnogmnietmvolledigmmachtigmzijn.mmWemwillenmwerkm

makenmvanmeenmChiromwaarmiedereenmzichmthuismvoelt.mmTaalmmagmgeenm

redenmzijnmommkinderenmnietmbijmjemChirogroepmtemvragen.mmZorgmer-

voormdatmiedereenmdemwegmnaarmjouwmChirogroepmvindtm(ziempagina 5m

voormmeermtips)

Tito, keti, bivak?  Wat is dat voor iets? 
AnderstaligemkinderenminmjemChirogroepmismeenmuitdaging,mzowelmvoorm

demkinderenmalsmvoormdemleiding.mm

Kinderenmkunnenmpasmonbezorgdmspelenmwanneermzemzichmveiligmenm

aanvaardmvoelen.mmNietmeenvoudigmwanneermjemnietmbegrijptmwatmdem

leidingmallemaalmverteltmenmwatmermommjemheenmgebeurt.mmOmmnogm

maarmtemzwijgenmvanmdiemgekkemChirowoordenmalsm‘formatie’,m‘bivak’m

ofm‘rakwi’.mmVeelmanderstaligemkinderenmzijnmimmersmnietmvertrouwdm

metmhetmfenomeenmjeugdbewegingmzoalsmwijmdatmkennen.mmOokmvoorm

demleidingmismhetmgeenmmakkelijkemopgave.mmZijmmoetenmeenmextram

inspanningmleverenmommspelenmenmChirogebruikenmzomdui-

delijkmmogelijkmuitmtemleggen.mmBovendienmgaanmzemnietmenkelm

hetmgesprekmmetmdemkinderenmaan,mmaarmookmmetmhunmouders.mm

Hetmismalmnietmeenvoudigmomm‘Chiro’muitmtemleggenmaanmeenmChiroleek,m

laatmstaanmaanmiemandmdiemeenmanderemtaalmspreektmdanmjij.mm

VoormkinderenmdiemgeenmNederlandsmspreken,mismdemstapmnaarmdem

Chirommoeilijk.mmOmgekeerdmismhetmookmvoormleidingmnietmvanzelf-

sprekendmommbijmdiemkinderenmthuismlangsmtemgaanmomdatmzemervanm

uitgaanmdatmzemhunmChiroverhaalmdaarmtochmnietmverkochtmkrijgen.mm

Metmanderemwoorden:mtaal vormt een drempel.m

Taal in de Chiro: drempel of kans? 
AlsmChirogroepmismhetmgoedmommstilmtemstaanmbijmdemdrempelsmdiem

ervoormzorgenmdatmChiromnietmvoormiedereenmzomtoegankelijkmismalsmwem

willen.mmTaal is zo’n drempel.mm

MaarmhetmismevenmgoedmommalsmChirogroepmookmstilmtemstaanmbijmdem

kansenmdiemjemkuntmaanreiken.mmEnmjawel,mtaal is zo’n kans.mmEenm

goedembeheersingmvanmhetmNederlandsmismnumeenmaalmbelangrijkmomm

deelmtemkunnenmnemenmaanmdemmaatschappij.mmMeermenmmeermzijnm

anderstaligemoudersmzichmbewustmvanmhetmbelangmvanmparticipatiem

enmdemrolmdiemhetmNederlandsmhierinmspeelt.mmAnderstaligemkinderenm

komenmopmschoolmwelminmcontactmmetmhetmNederlands,mmaarmminderm

ofmzelfsmnietmtijdensmhunmvrijemtijd.mmDemChiromismeenmvrijetijdsbestedingm

waarmkinderenmopmeenmongedwongenmmaniermhunmNederlandsmkun-

nenmontwikkelen.mmEenmgrootmvoordeelmismdatmNederlandsminmdemChirom

geenm‘moet’-taalmis:mkinderenmmoetenmhetmnietmsprekenmommpuntenm

tembehalen.mmZemwordenmermookmnietmopmdemvingersmgetiktmwanneermzem

eenmfoutmmaken.mmNederlandsmisminmdemChiromeenm‘speel’-taal:meenmtaalm

diemkinderenmwillenmsprekenmommsamenmtemkunnenmspelen.mm

deel 1
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de Chiro = een taalprikkelende omgeving
TaalmlerenminmdemChiro?mmWatmmoetmjemjemdaarbijmvoorstellen.mm‘10mvoorm

taal’-achtigemspelletjes?mmScrabblemenmZweedsemwoordpuzzels?mm

Lesgeven?mmZekermniet!mmEigenlijkmzijnmwemermalmveelmmeembezig.mmErmzijnm

immersmtweemmanierenmommtaalmtemontwikkelen.

1. Taal als een huis
Vaakmwordtmtaalmgezienmalsmeen huis:meenmbergmbakstenen,mcement,m

houtmenmleidingen,mdiemjemmetmbehulpmvanmeenmhandleidingminmelkaarm

zetmtotméénmgeheel.mmDembouwstenenmvanmtaalmzijnmklanken,mwoorden,m

zinnenmenmgrammaticaregels,mdiemjemmetmbehulpmvanmeenmcursusmtotm

eenmmooimsamenhangendmgeheelmopbouwt.mmHeelm‘natuurlijk’mismdiem

maniermvanmwerkenmniet.

(Koen Jaspaert, taalspecialist Nederlands als tweede taal -  KULeuven)

InmdemChiromkunnenmkinderenmtaalmlerenmvolgensmhetmboomprincipe:m

doormdeelmtemnemen,mdoormtemdoen.mmDemChirombiedtmeenmgoedem

voedingsbodemmvoormtaal:mtaal is alomtegenwoordig in de Chiro.mm

Stelmjemmaarmeensmdemvraag:m“WanneermgebruikenmweminmdemChiromzoalm

taal?”mmHetmantwoord:

Kortom:mdoormdeelmtemnemenmaanmhetmChirogebeurenmpikkenm

kinderenmheelmwatmtaalmop.mmKunnenmwemvanmdemChiromeenmnogmmeerm

taalprikkelendemomgevingmmaken?mmZeermzeker!mmDaarmleesmjemmeerm

overmopmpaginam8.

2. Taal als boom 
Eenmanderemmaniermommtaalmtemontwikkelen,mismzoalsmeen boom.mmHetm

ismietsmdatmkleinmbegintmenmdatmjemvoortdurendmmoetmvoeden.mmDem

omgevingmspeeltmhierinmeenmbelangrijkemrol.mmVoormdemgroeimvanmeenm

boommismhetmnoodzakelijkmdatmdiemdeelneemtmaanmdemomgeving.mm

Voormtaalmismdatmookmzo:mjemleertmhetmdoormhetmtemgebruiken,mdoormdeelm

temnemenmaanmactiviteitenmdiemzichminmjemomgevingmafspelen.mmKortom:m

taalmverwervenm=mdoen!

Liedjes zingen

Luidkeelsmkretenmroepen

een spel uitleggen
Tijdensmhetmspelmmetmelkaarmoverleggen

een krantje maken

Jemvolledigminmeenmrolminleven

Geheimschriftmontcijferen

Plannenmsmeden

Aan elkaar vertellen wat we deze week zoal gedaan hebben

een toneeltje opvoeren
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speel met spel: da’s Chirotaal!
DemChiromismeenmomgevingmwaarmkinderenmgemakkelijkmtaalmoppik-

ken.mmEnmdatmheeftmzemvooralmtemdankenmaanmdémspecialiteitmwaarinm

elkemChirogroepmuitblinkt:mspel.mmSpelmneemtminmdemChiromeenmcentralem

plaatsmin.mmChiro is spel.mmSpelmenmtaalmhebbenmietsmmetmelkaarmge-

meen:mkinderenmgebruikenmhetmommgreep te krijgen op de wereldm

ommhenmheen.mmHetmzijnmbelangrijkeminstrumentenmommopmverkenningm

temtrekken.mmSpelmenmtaalmzijnmeenmgekniptmduo!

EenmChirospelmbevatmtweemelementenmdiemheelmbelangrijkmzijnmbijmhetm

ontwikkelenmvanmtaal:mactiemenminteractie.m

ACtIe
EenmChirospelmismeenmwervelendemgebeurtenis.mmSpelenmdoemjem

nietmvanopmeenmafstand.mmSpelenmdóémje!mmJemneemtmdeelmaanmdem

actie.mmWanneermkinderenmbezigmzijn,mlerenmzemvlotter.mmTaalmleermjem

bestm‘almdoende’.mm

Bovendienmvindenmkinderenmspelenmleuk.mmMetmvollemgoestingm

ietsmdoen,mismdembestemvoedingsbodemmommtemleren.mmJemzultm

kinderenmzeldenmhorenmzeggen:m“Pfff,mikmmoetmgaanmspelen.”m

InterACtIe
InmdemChiromspeelmjemnooitmalleen.mmHetmismtelkensmeenmwisselwer-

kingmtussenmjezelfmenmietsmofmiemandmanders.mmDiemnadrukmopm

‘samen’mismookmbelangrijkmbijmhetmontwikkelenmvanmeenmtaal.mmWan-

neermjemeenmtaalmleert,mobserveermje,mjemluistert,mjemprobeertmenm

merktmalmsnelmofmdemanderenmjembegrijpenmofmniet.mmJemtreedtmmetm

anderemwoordenminminteractiemmetmanderemmensen.mmZowelminm

spelmalsminmtaalontwikkelingmisminteractiemessentieel.m

AlsmweminmdemChiromaanmtaalstimuleringmwillenmdoen,mdanmmoetenmwem

nietmvermzoekenmnaarmeenmgeschiktemmanier.mmmSamenmspelenmwerktm

taalprikkelend.mmOfmommhetmmetmhetmjaarthemamvanm1996-‘97mtemzeg-

gen:m“Speelmmetmspel:mda’smChirotaal”.mm

Voormleidingmkomtmhetmeropmaanmommjemspelenmzomtaalprikkelendm

mogelijkmtembegeleiden.mmHoemjemdatmdoet,mleesmjemopmpaginam8.mmJem

vindtmermeenmheleboelmtips.mmDiemtipsmomgezetminmdempraktijkmvindmjem

opmpaginam12.mOntdekmdaarmenkelemvolledigmuitgewerktemspelnamid-

dagenmpermafdeling.mm

TaalzwakhEID bEsTaaT NIET! 
soms zeggen ze dat kinderen die niet zo goed Nederlands spreken ‘taalarm’ of ‘taalzwak’ zijn.  Dat klopt natuurlijk niet.  alle kinderen hebben een taal, alleen wijkt die soms af van wat we in onze samenleving als de norm naar voren schuiven.  Mensen leren de taal waarmee ze zich in hun nabije omgeving het best verstaanbaar kunnen maken.  als ze bij amihra thuis vooral Turks spreken, is het logisch dat zij vlot Turks praat.  amihra is dus niet ‘taalarm’.  

bij kobe thuis zijn ze met vier jongens.  hij moet dus zijn mannetje kunnen staan en dat merk je ook aan zijn taal.  hij spreekt een korte, harde taal.  sommigen vinden het misschien brutaal, maar hij moet zijn drie broers kunnen overstemmen.  kobe is niet ‘taalzwak’.

DEElNEMEN Is 

bElaNgrIjkEr DaN  wINNEN 

Professor koen jaspaert zegt:

“Taal is een product van participatie, 

geen voorwaarde voor participatie.”

Een uitspraak waar we ons als Chiro goed in kunnen 

vinden.

wij zeggen niet:

“jij mag niet met ons meedoen omdat je niet goed 

Nederlands spreekt”

In de Chiro zeggen we:

“kom, doe maar mee.  we spelen, lachen en trekken 

er samen op uit.  En ondertussen steek je wel wat 

Nederlands op.”

praten
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De Chiro staat open voor iedereen.  alle kinderen en jongeren 

zijn welkom, wat hun sociale of culturele achtergrond ook 

is.  De meeste groepen proberen die diversiteit mee waar te 

maken.  Toch bereiken we maar weinig allochtone jongeren.  

ook kinderen die in kansarmoede leven en jongeren uit een 

instelling vallen vaak uit de boot.  Jammer toch, dat zij al die 

Chirofun missen?

OnzemChirodroommismkinderenmenmjongerenmlerenmsamenlevenmviam

spel,meenmkijkmgevenmopmzichzelfmenmdemwereld.mmWemwillenmhenmbij-

eenbrengenminmhunmvrijemtijd,melkemweekmopnieuw,menmopmbivakmofmopm

weekend.

Hetmblijftmnietmbijmdromenmalleen:mwemmakenmermgraagmwerkmvan.mmWem

zettenmstappenmommalsmChiromtoegankelijkmtemzijnmvoormallemkinde-

renmenmjongeren.mmmWemwillenmzoveelmmogelijkmafmvanmdemhokjesmenm

proberenminclusiefmtemwerken.mmMensenmuitmhunmhokjemhalenmvraagtm

eenminspanning:mmMehmetmdiemhetmNederlandsmnogmnietmzommachtigm

ismofmJannemdiemmetmhaarmrolstoelmhetmlokaalmzomaarmnietminm1-2-3mbin-

nenrijdt,mofmCindymwiensmoudersmhetmlidgeldmmoeilijkmkunnenmbetalen,m

laatmstaanmdiemgekkemuitstapmnaarmdemzee.mmKiezenmvoormdiversiteitm

ismnietmaltijdmeenmmakkelijkemkeuze.mmmHetmvraagtmeenmaanpakmdiem

wellichtmandersmismdanmjemgewoonmbentmenmmjemkuntmmopmeenmaantalm

moeilijkhedenmbotsen.mm

OokmjouwmChirogroepmkanmdiemdiversiteitmmeemwaarmaken!mmSpeelm

hetmDraaikrachtspelmmetmjemleidingsploeg,mleesmdembrochuremKom-

kommerin,mwerkmmeemaanméénmvanmonzemprojectenmofmdoemjemduitminm

hetmzakjemvoormhetmSolidariteitsfonds.

draaikrachtspel
HetmDraaikrachtspelmzorgtmvoormeenmleukmgesprekm

inmjemleidingsploeg.mmJemkiestmzelfmofmjemhetmruimm

hebtmovermdiversiteit,mofmbijvoorbeeldmenkelm

overmallochtonemkinderen.mmJemkrijgtmheelmwatm

stellingen,mweetvragenmenmopdrachtjesmvoorge-

schoteld.mmInmdemprijzenkastmzittenmheelmwatmtipsm

enmactiesmdiemjemkuntmondernemen.m

komkommerin 
Eenmbrochuremovermdiversiteit.mWatmismdatmnu,m

diversiteit?mmWelkemjongerenmbereikmjemminderm

goed?mmWelkemdrempelsmzijnmermvoormhen?mmHoem

kunmjemhiermalsmleidingsploegmaanmwerken?mm

Welkemtipsmzijnmermommledenmtembehouden?mm

Waarmkunmjemterechtmvoormmeerminfomofmonder-

steuning?mm

anders bivakken!  
Kinderenmvanmasielzoekersmhebbenmhetmnietmaltijdmmakkelijk.mmZem

zijnm‘nieuw’,m‘vreemd’,m‘vluchteling’.mmOokmzijmhebbenmhetmrechtmommtem

spelenmenmopmontdekkingmtemgaan.mmWaarommzoudenmzemdusmnietmmeem

kunnenmopmbivak?mmInteresse?mmWembezorgenmjemeenmbundelmmetmtipsm

enmrichtlijnenmommvluchtelingenkinderenmmeemtemnemenmopmbivak.mm

Eenmuitdagingmdiemdemmoeitemwaardmis!mmVraagmdemgratismbrochurem

Vluchtelingenmopmbivakmaan.m

samenwerking
Startmeenmsamenwerkingmmetmeenmplaatselijkemallochtonemjeugd-

werking,meenminstelling,meenmWerkingmMaatschappelijkmKwetsbarem

Jongeren,menz.mmGeïnteresseerd?mmLaatmietsmhoren!mmWemhelpenmjem

graagmopmweg.

werken aan diverSiteit
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het solidariteitsfonds 
DemChiromenmWelzijnszorgmhebbenmnumalmenigem

jarenmeenmSolidariteitsfonds.mmHetmismeenm

projectmvoormenmdoormChirogroepen,momm

solidariteitmtussenmChirogroepenmtembe-

vorderen.mmAllemkinderenmenmjongerenmzijnm

welkomminmdemChiro,mookmwiemhetmthuismnietm

zombreedmheeft.mmDikwijlsmkanmdemgroepskasmdiemfinanciëlemmoeilijk-

heidmwelmoplossen.mmBijmeenmaantalmChirogroepenmismdatmnietmmogelijkm

omdatmdemgroepminmeenmkansarmerembuurtmligt,momdatmhetmaantalm

kansarmemledenmtemhoogmis,menz.mmCentenmmogenmgeenmbelemmeringm

zijnmvoormjemrechtmopmontspanning,mgenieten,msamenspelenmmetm

anderemkinderenmenmjongeren.mmDaarommkanmeenmChirogroepmvanmhetm

Solidariteitsfondsmeenmfinanciëlembijdragemkrijgenmvoormhaarmwerking.m

DemrekeningmvanmhetmSolidariteitsfondsmmoetmnatuurlijkmookmvoortdu-

rendmwatmgevuldmworden.mmChirojeugdmVlaanderenmstortmjaarlijksmopm

diemrekening,mmaarmalsmgroepmkunmjemookmjemsolidariteitsgevoelmlatenm

spreken.mmDemenemChirogroepmhelptmdemandere.mmJemkuntmgeldmstortenm

opmhetmrekeningnummerm789-5115766-04,mmetmdemvermeldingm

“Solidariteitsfonds”.

WilmjemmeerminformatiemovermhetmSolidariteitsfonds?mmBelmdanmhetm

nationaalmsecretariaatmopmhetmnummerm03-231m07m95mofmkijkmopmwww.

chiro.be/Solidariteitsfonds

de oudersbrochure
EenmbrochuremdiemoudersminformeertmovermdemwerkingmvanmdemChiro.mm

Daarinmvindenmzeminformatiemovermverzekeringen,mdemChirokleren,mdem

afdelingenmenmDemBanier.mmDembrochuremismeenmextraatjem

bovenmopmdemuitlegmdiemjulliemalmaanmdemoudersmgeven.mErm

bestaanmtweemversiesmvan:m

*mmDemwitte,mlangwerpigembrochuremismermvoormoudersm

diemwetenmwatmeenmjeugdbewegingmis,mdiemwetenmwatm

Chirominhoudt.mmInmdiembrochuremwordtminmgeurenmenm

kleuren,mvolmChirotermenmbeschrevenmwatmwijmallemaalm

doenmenmtembiedenmhebben.

*mmDemgeel-rodembrochuremlegtmChiromuitmaanmmensenm

diemnogmnooitminmaanrakingmgekomenmzijnmmetm

eenmjeugdbeweging,mlaatmstaanmmetmdemChiro.mmInm

diembrochuremhebbenmwemgeprobeerdmommzoveelm

mogelijkmvaktermenmtemvermijden.mmAlsmjemnogmnooitm

vanmdemChiromgehoordmhebt,mdanmzeggenmtermenmalsm

bivak,mAspitrantmenmSBmjemnamelijkmniks.

stappenplan huisbezoeken:  
een folder vol tips en ideeën.  

VrAAg de spelen en broChures AAn VIA dIVersIteIt@

ChIro.be, of bel nAAr 03-231 07 95.  Je kunt de broChu-

res ook downloAden op www.ChIro.be/broChures.
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Tips om je leden aan de praat te krijgen
De Chiro, daar zit taal in, veel taal!  Voor kinderen en jongeren die 

thuis geen of weinig Nederlands spreken of op school moeite 

hebben met die taal is de Chiro een kans om er op een ontspannen 

manier mee bezig te zijn.  Zorg ervoor dat jouw Chirogroep nog 

meer een taalprikkelende omgeving wordt.  

De manier waarop je de Chiroactiviteiten begeleidt, speelt daarin 

een heel belangrijke rol.  We zetten hier enkele tips op een rijtje.  Je 

gids is dé specialist in taalstimulering: InteractIon Man.

 m Leg al je spelmateriaal klaar.

 m Ga je knutselen, sjorren, koken of met kaart en kompas op 

tocht?  Test alles eerst zelf uit!

 m Spreek met je medeleiding af hoe je het spel gaat aanpakken.  

Wie doet wat?

 m Denk goed na hoe je een spel gaat uitleggen.  Wat vertel je 

eerst?  Leg je een spel in stappen uit?  Laat je de leden eerst 

proberen? 

Wie goed voorbereid is, heeft meer tijd om tijdens de activitei-

ten met de leden bezig te zijn. 

Begeleidingshouding

 m Zorg ervoor dat iedereen stil is.

 m Zorg ervoor dat alle leden je kunnen zien wanneer je een spel 

uitlegt. 

deel 2

SuperheldenpaSpoort
 m naam: Interaction Man 

 m Superkracht: Kinderen en 

jongeren aan de praat krijgen.  

Mensen prikkelen om taal te 

gebruiken. 

 m Geheim wapen:  Interac-

tie!  Hét krachtmiddel 

om je leden aan de 

praat te krijgen.  Vragen 

stellen, belangstelling tonen, 

je leden betrekken bij spel 

en toneeltjes: dat is allemaal 

interactie. 

 m Missie:  Leiding tools 

aanreiken om hun leden 

aan de praat te krijgen.  

En tips geven over hoe je 

moet omgaan met kinde-

ren die niet zo sterk zijn in 

Nederlands. 

1. Klaar?  Start!

2. SSSSSSSSht....
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 m Geleerde woorden, zegswijzen, beeldspraak: dat is te moeilijk 

voor jonge kinderen.  Spreek niet te moeilijk, maar schakel zeker 

niet over op een soort kleutertaal.

 m Spreek ‘tastbaar’.  Hoe doe je dat? 

Voorbeeld: een speelclubber vraagt: “Wanneer krijgen we ons vier-

uurtje?”.  Antwoord: “Eerst nog twee spelletjes spelen” in plaats van 

“Over ongeveer 40 minuten”.

 m Kinderen hebben tijd nodig om info te verwerken.  Bouw tijdens 

je speluitleg ‘rustmomenten’ in.  

Voorbeelden: 

- Leg een spel al doende uit. 

- Leg een ingewikkeld spel in fasen uit.

 m Ben je met voldoende leiding?  Verdeel je groep in kleinere 

groepjes.  Je zult sneller door hebben of iemand iets niet be-

grijpt.

 m Laat leden die het spel kennen het aan de rest uitleggen.  

 m Maak gebruik van thema’s, inkleding, toneeltjes en prenten.

 m Wijs tijdens je speluitleg voorwerpen en prenten aan.  Laat je 

leden die benoemen.  

 m Doe als leiding enthousiast mee.  Je leden zullen dat enthousi-

asme overnemen en met volle goesting deelnemen. 

 m Tip: kies spelen die je zelf graag doet.

 m Tip: je volledig inleven in een rol helpt om je leden te motiveren.  

Ze zullen zelf ook meer opgaan in het spel en het verhaal errond. 

3. GeSnopen? 

4. toon Wat je zeGt

5. MaaK het Mee!
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 m Begeef je in de leefwereld van je leden.  Jonge leden kennen 

vaak enkel woorden die aansluiten bij de wereld om hen heen.  

 m Wil je jouw leden toch meenemen naar een ‘vreemde wereld’ 

(bv. indianen, het oude Egypte, enz.)?  Maak dan goed gebruik 

van prenten, toneeltjes, verkleedkleren en voorwerpen.  

 m Elke cultuur heeft haar eigen verhalen, en soms zijn er zelfs ver-

schillen per gezin.  Ga er niet van uit dat iedereen jouw verhalen 

kent.  Doornroosje en Roodkapje?  Voor ons zijn dat bekende 

sprookjesfiguren, maar kennen al jouw leden die bevallige 

dames? 

 m Grijp de kans om verhalen te vertellen.  Betrek je leden hierbij.  

Stel vragen en laat hen het verhaal verder vertellen. 

 m In de afdelingsboeken vind je veel verhalen op maat van de 

verschillende leeftijden.  Die boeken zijn te koop in De Banier.  Je 

kunt ze ook ontlenen op het Chirosecretariaat (mail naar info@

chiro.be of bel 03-231 07 95).

 m

 m Toon interesse in je leden en knoop gesprekken aan.

 m Maak opdrachten waarbij je leden moeten samenwerken en 

overleggen (raadsels, zoekspelen,..)

 m Speel je een zoekspel?  Verdeel dan de informatie onder verschil-

lende leden.  Zo moeten ze wel overleggen. 

 m Stel vragen waarop je leden meer dan alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ 

kunnen antwoorden. 

Bijvoorbeeld: 

Leiding: “Vond je het vandaag leuk in de Chiro?” 

Lid: “Ja.” 

Leiding: “Ah zo, welke spelletjes deed je het liefst?”

 m Laat al je leden schitteren! 

 m Als je jezelf betrokken en geliefd voelt, praat je ook meer.  

Enkele Schittertips: zorg ervoor dat niet altijd dezelfde 

leden winnen,  laat iedereen eens hun verhaal vertellen,  ga 

op zoek naar de talenten van je leden en zet die in de verf.

Meer weten over taalstiMulering?

 mProjectboek ‘trek je talige schoenen aan’  D 

www.vgc.be/nr/rdonlyres/70037B27-CB74-42a0-

9C44-78020204179F/0/talige_schoenen4fdsq.pdf

 mDe Babbeldoos: spelen met talige elementen 

(2000). uitgeverij garant.

 mBoek Foyer

6. leef Mee!

7. InteractIon Man to the reScue!

8. Iedereen beroeMd!
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 m Communicatie is belangrijker dan taalfouten.  Concentreer je op 

wat je leden vertellen, niet op de fouten die ze maken. 

 m Verbeter taalfouten, maar doe dat nooit rechtstreeks. 

Bijvoorbeeld: 

Lid: “Ik heb de bal ‘geneemd’.” 

Leiding: “Ah ja, ik zie het.  Je hebt de bal genomen.”

 m Andere talen zijn geen vijand!  Je eigen taal doet je je veilig 

voelen.  Het is normaal dat iemand die zich onveilig voelt zich 

uitdrukt in de moedertaal.  Laat die persoon zijn of haar verhaal 

doen.  Stel dat een kind dat thuis Turks spreekt zichzelf pijn 

gedaan heeft, huilt en in het Turks vertelt wat er gebeurd is.  Stel 

dan vragen in het Nederlands en wees geduldig.  Eventueel 

kun je er een ander Turks kind bij halen om te helpen troosten 

en vertalen. Wanneer twee van je leden tegen elkaar een taal 

spreken die jij niet begrijpt, dan moet je niet meteen drastisch 

ingrijpen.  Vaak zijn ze er zich zelf niet van bewust dat ze voor 

buitenstaanders onverstaanbaar zijn.  Je spreekt immers niet 

‘expres’ je moedertaal.  Stoort die conversatie een activiteit die 

je met de groep aan het doen bent?  Vraag hen dan vriendelijk 

om opnieuw bij de groep aan te sluiten.  Het is immers niet fijn 

wanneer je teamgenoten niet verstaan wat je zegt.  

 m Andere talen zijn verrijkend.  Maak er tijdens je activiteiten 

gebruik van.  

Bijvoorbeeld: zing liedjes in andere talen, laat je leden een kreet 

roepen in hun thuistaal, gebruik andere talen in raadsels, enz.

 m Taal is meer dan praten.  Laat je leden ook lezen en schrijven.  

Bijvoorbeeld: recepten ontcijferen, een lijstje opstellen, geheim-

schrift ontrafelen, met stoepkrijt boodschappen op straat schrijven, 

een krantje maken, enz.

12.  Goed bezIG?
 m Evalueer je spelnamiddag.  Hadden 

je leden het naar hun zin?  

Verstonden ze je speluitleg?  

Heb je met iedereen een praatje 

geslagen?  Pak je het volgende week 

misschien beter anders aan?

9. oepS!  taalfoutje ...

10. en de Mo? dIe zeGt da zo...

11. WIe SchrIjft, dIe blIjft!



SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

12

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL
Tijd voor actie!  hieronder vind je voor iedere afdeling enkele 

uitgewerkte namiddagen.  zo spaar je als leiding al heel wat 

voorbereidingswerk uit, want de gouden regel is: interactie 

begint bij een goede voorbereiding!

bij ieder spel staat vermeld welke taalkansen erin liggen.  Ver-

geet die zeker niet te benutten!  

SpeelClub  
en ribbelS

draconia,  
school voor drakenvangers

leeftijd:m6-10mjaarm
aantal deelnemers:mMinstensm4
Terrein: Lokalenm+momgeving
materiaal: Inkledingsmateriaalmlokaal,mverkleedklerenm(tovenaar,m

ontdekkingsreiziger),mzakjemtoverpoederm(bv.mglinstergel),m
briefmaanmdemouders,mboekmmetmblancomblad,mopdrachten-
kaartjesmmetmprent,mstokken,mgeïmproviseerdemtrommelm
(vuilbak,memmer,mton),mveelmblinkendemspullenm(bestek,mpot-
ten,mpannen,mjuwelen,mzilverpapier,m...),mkrijtmofmingrediëntenm
voormslijmm(zieminmdemtekst),mstoelen,mkaartjesmmetmnummers,m
wortels,mevenmlangemstukjesmtouw,mverfmofmschminkm(voormtat-
too),mblaaspijpenm(elektriciteitsbuizen),mpropjesm(bolletjesmnatm
toiletpapier)

speldoel: Eenmgeweldigemdrakenvangermworden!

Spelverloop

uiTnoDiGinG + onThaal
Geefmeenmweekmvoormjemditmspelmspeeltmeenmzakjemglinsterendm

toverpoedermenmeenmbegeleidendembriefmafmaanmdemoudersmvanm

demspeelclubbers.mmInmdiembriefmlegmjemkortmuitmwatmjemvolgendem

weekmgaatmdoen.mmJemspeeltmeenmspelmvolledigmingekleedm

inmhetmthemam‘draken’.mmOpmhetmprogrammamstaanmeenm

heleboelmopdrachten.mmVraagmdemoudersmdatmzemhetm

toverpoedermondermhetmhoofdkussenmvanmhunmspeelclub-

bermleggenmenmdatmzemvertellenmdatmhijmofmzijmdatmmoetm

meebrengenmnaarmdemChiromomdatmzemopmdrakenjachtm

gaan.mmMetmdiemuitnodigingmmaakmjemdemledenmalm

warmmvoormdemChironamiddag.mmTip:mzegminmjembriefm

aanmdemoudersmdatmdiemChironamiddagmopenstaatm

voormiedereen.mmHunmkinderenmmogenmdusmgerustm

enkelemvriendjesmmeebrengen!

Verkleedmjemalsmmagiërmofmexcentriekemont-

dekkingsreiziger.mmOntvangmzomdemspeelclub.mm

Vraagmhenmomminmeenmkringmtemgaanmzitten,m

zodatmzemgoedmnaarmjemkunnenmluisteren.mm

Vertelmhenmdatmjemmeestermbentminmdemwe-

reldbekendemschoolmDraconia.mmVertelmoverm

demverschillendemdrakenmenmdemavonturenm

diemjemmeemaakte.mmBijvoorbeeld:mdatmjem

ooitmopmeenmdraakmgevlogenmhebt,mdatm

jemooitmeensmeenmChinesemdraakmgetemdm

hebtmenmdatmdiemjouwmpantoffelsmkwamm

brengen,menz.m

InmdemschoolmDraconiamleermjemhoem

jemdrakenmmoetmvangenmenmtem-

men.mmHebbenmdemspeelclubbersmzinm

ommnaarmDraconiamtemgaan?mmWiem

demschoolmwilmvinden,mmoetmeerstmwatmtoverpoedermovermzichzelfm

uitstrooien.mDatmpoedermhebbenmzemvanmdemoudersmgekregen.mmGam

vervolgensmnaarmhetmspeelclublokaal.m

Richtmhetmspeelclublokaalminmalsmeenmklaslokaalmvanmeenmtoverschool.mm

Hangmprentenmopmvanmdraken,mlegmermverrekijkers,mvergrootglazen,m

potjesmmetmgrasmenmbladerenmin,m(draken)eieren,mboeken,menz.mmLegm

ookmeenmgrootmboekmofmeenmkaftmmetmlegembladenmklaarmaanmdem

ingang.mmHiermmoetenmdemleerling-drakenvangersmhunmnaamminm

schrijvenmofmeenmtekeningmmaken.mmNummogenmzemhetmklaslokaalmbin-

nengaan.mmAlsmleidingmkruipmjeminmdemrolmvanmleerkrachtmenmspeelmjemeenm

toneeltjemwaarinmjemveelmvragenmsteltmaanmdemspeelclub.mmOverloopm

bijvoorbeeldmdemdingenmdiemeenmechtemdrakenvangermaltijdmbijmzichm

moetmhebben.mmToonmdemvoorwerpen,mvraagmaanmdemspeelclubbersm

hoemzemhetenmenmwaarvoormdrakenvangersmzemgebruiken.mmBijvoor-

beeld:meenmschriftjem(ommdrakenminmtemtekenen),meenmvergrootglasm

(ommsporenmtemzoeken),meenmzonnebrilm(ommjezelfmtembeschermenm

tegenmhetmvuurmvanmdemdraken),menz.

Legmuitmdatmdemspeelclubmnumenkelemopdrachtenmgaatmdoenm

waarinmzemmoetenmbewijzenmdatmzemgoedemdrakenvangersm

zijn.mm

Wanneermallemopdrachtenmvolbrachtmzijn,mkrijgtmiederemspeel-

clubbermeenmdrakenvangersdiplomamvanmdemschoolm

Draconia.m

De opDraChTen
Inmiederemopdrachtmtestmjemeenmkwaliteitmdiem

eenmdrakenvangermmoetmhebben.mmMaakm

kaartjesmwaaropmdiemkwaliteitmgeschrevenm

staat,mbijvoorbeeldm‘drakenmvangen’.m

Spelen deel 3

Contact met de 
ouders is heel 
belangrijk.  Ouders 
die de Chiro niet 
kennen, weten vaak 
niet goed wat hun 
kinderen er doen.  
Zorg ervoor dat je 
ze regelmatig op de 
hoogte brengt van 
je activiteiten: waar 
ga je spelen, enkele 
voorbeelden van 
opdrachten, enz.
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1.  laWaai maKen

m Drakenmlokkenmismnietmsimpel.mmErmbestaanmwelmverschillendemtruc-

jesmvoor.mmEénmdaarvanmismheelmluidmtrommelen.mmDrakenmhoudenm

vanmgoedemtrommelmuziek.mmZemzullenmnieuwsgierigmhunmhoofdm

uitmhunmholmstekenmenmaandachtigmluisteren.mm

 Opdracht: trommel om het luidste op de drakentrom (een vuilnisbak, een 
regenton, enz.)

2.  sChaTTen roVen

m Drakenmhoudenmheelmveelmvanmblinkendemdingen.mmDiemverzame-

lenmzeminmhunmschat.mmZemkunnenmermhelemaalmnietmtegenmwanneerm

iemandmhunmschatmprobeertmtemstelen.mmEenmechtemdrakenvangerm

kanmalsmdembestemeenmschatmvanmeenmdraakmroven.

 Opdracht: wek de draak
 Iemand van de leiding gaat ergens op het terrein liggen met in de buurt 

heel veel blinkende voorwerpen (bestek, potten en pannen, juwelen, 
zilverpapier, enz.).  De leid(st)er doet alsof hij of zij slaapt (slapende 
draak).  De speelclubbers gaan achter een lijn staan op een bepaalde 
afstand van de draak.  Op het fluitsignaal sluipen ze naderbij en stelen 
ze een voorwerp, dat ze achter de lijn brengen.  De speelclubbers moeten 
wel heel stil zijn, want als de draak wakker wordt en hen tikt, moeten ze 
al hun blinkende voorwerpen weer afgeven. 

3. sporen zoeKen

m Toonmeenmprentmvanmeenmdrakenpoot.mmVraagmwatmdemspeelclub-

bersmzien.mmDrakenpotenmzijnmheelmgrootmenmhebbenmpuntigemna-

gels.mmEchtemdrakenvangersmherkennenmdemafdrukmvanmeenmdraakm

meteenmenmzettenmdirectmdemachtervolgingminmtotdatmzemdemdraakm

gevondenmhebben.

m Opdracht: korte pijlentocht
 De groep wordt in tweeën gesplitst.  De eerste groep vertrekt terwijl de 

tweede achterblijft.  De groep die als eerste vertrekt, tekent geregeld 
grote drakenpoten op de weg.  Na verloop van tijd zoekt de eerste groep 
een schuilplaats.  De tweede groep wacht vijf minuten en zet dan de 
achtervolging in door de sporen te volgen, tot ze de draak vinden.

 De eerste groep kan onderweg opdrachten achterlaten voor de tweede 
groep.  Voorbeelden:
" Opgepast! De draak die je zoekt, heeft een heel hete adem.  Ga op 

zoek naar een zonnebril die hier verstopt ligt en bescherm daarmee je 
gezicht. 

“ Draken kun je maar best verwennen!  De draak die jullie zoeken, is dol 
op groene blaadjes die op de grond gelegen hebben.  Vul deze zak met 
blaadjes. 

4.  nieT banG ziJn

m Drakenmkunnenmheelmakeligemgeluidenmmakenmenmviezembekkenm

trekken.mmEenmgoedemdrakenvangermismhiermnietmbangmvoor.mDiemism

altijdmevenmstoer.m

 Opdracht: 1-2-3 drakensmoel
 De roeper staat aan een muur of boom, met het gezicht naar de groep.  

Die staat aan de andere kant van het terrein.  Op een bepaald moment 
draait de roeper zich om en zegt "1-2-3 drakensmoel", waarbij hij of zij 
drie keer tegen de muur of boom klopt.  Tijdens die periode mogen de 
overige leden naar de roeper toe lopen.  Wanneer die zich weer omkeert, 
blijft iedereen stilstaan en trekt iedereen een gekke bek.  Als de roeper 
iemand ziet bewegen, moet die terug naar de startlijn.  Het spel gaat 
verder tot iemand de roeper kan tikken. 

5.  VlieGen

m Demmeestemdrakenmkunnenmgoedmenmhoogmvliegen.mmDrakenvan-

gersmmogenmnietmbangmzijnmvanmhoogtes,mwantmalsmzemeenmdraakm

vangen,mdanmgaatmdiemsomsmwelmeensmvliegen.mmInmdemvolgendem

opdrachtmtestenmwemhoemgoedmdemspeelclubbersmtegenmhoogtem

kunnen.

 Opdracht: de speelclubbers staan elk op een stoel.  De stoelen staan in 
een lange rij tegenover elkaar.  Iedereen krijgt een nummer.  De bedoe-
ling is dat ze in de juiste volgorde gaan staan, zonder dat ze van hun stoel 
vallen. 

6.  eTen sTelen

m Eenmechtemdrakenvangermmoetmwetenmwatmdrakenmdrinkenmenm

eten.m(Toonmenkelemprentenmvanmvoedingswaren.)mNatuurlijkm

vindenmdrakenmhetmhelemaalmnietmfijnmwanneermjemhunmetenmbe-

studeert.mmEenmdrakenvangermsteeltmdusmbestmheelmergmstiekemmhetm

etenmvanmdemdraak.mm

 Opdracht: sluwe wortelroof
 De speelclubbers worden ingedeeld in groepjes van drie.  Iedereen krijgt 

enkele stukjes touw, die allemaal even lang zijn.  De groepjes gaan achter 
een lijn staan.  Recht tegenover die lijn, op een paar meter afstand, ligt er 
per groep een wortel.  Op het fluitsignaal loopt de eerste van elke groep 
naar de wortel, bindt er een touwtje aan, loopt snel terug en tikt de vol-
gende.  Die vertrekt en bindt zijn of haar touwtje aan dat van de eerste.  
Zo krijg je een lang touw.  Wanneer het lange touw tot aan de lijn komt, 

Plaats op het kaartje ook een tekening die de tekst 
ondersteunt.  Duid een speelclubber aan die een 

kaartje mag trekken.  Laat hem of haar het woord erop voorlezen 
en leid zelf de opdracht in.  Voer vervolgens de opdracht uit.  De 
speelclubbers die de opdracht het beste uitvoeren, krijgen een 
drakenmedaillon.

Je kunt die tocht ook doen met slijmsporen of potjes 
slijm.  Slijm maken is niet moeilijk.  

Benodigdheden: warm water, propere pot met deksel (1 liter), 
maatbeker, Borax (te koop bij de apotheker), mengkom, maatle-
pels, witte hobbylijm, vingerverf (om het slijm te kleuren)
Werkwijze: 
Doe twee kopjes warm water in de pot met deksel en doe er 1/8 
kopje borax bij.  Sluit het deksel goed en schud met de pot totdat de 
borax opgelost is.  Laat die oplossing afkoelen.  Meng een eetlepel 
lijm, drie eetlepels water en wat verf in de mengkom.  Roer dat 
mengsel goed en doe er een eetlepel van het Borax-mengsel bij.
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mag de groep de wortel naar zich toe trekken.  Wie als eerste de wortel 
kan bemachtigen, is het winnende team. 

7.  TeKeninG Van een DraaK

m Iederemdrakenvangermheeftmergensmopmzijnmofmhaarmlichaammeenm

geweldigemdrakentattoo.mmWanneermjemiemandmmetmeenmdraken-

tattoomziet,mweetmjemdatmdiempersoonmookmeenmdrakenvangermis.mm

 Opdracht: teken bij elkaar een draak op de arm

8.  De DraaK slaapT

m Jemwiltmeenmdraakmvangenmmaarmdegenemdiemjeminmjemviziermhebt,mism

eenmheelmwildemdiemvoortdurendmvuurmspuwt.mmErmzitmnietsmandersm

opmdanmdatmjemdiemwoestemdraakminmslaapmbrengt.mmHoe?mMetmeenm

pijltjemslaapgif.

 Opdracht:  probeer met een blaaspijp om het meeste propjes in een potje 
te schieten

Taalkansen in diT spel
mm Fantasiespelenmlenenmzichmgemakkelijkmtotminteractie.mmJem
verteltmverhalenmenmsteltmveelmvragen.mmBelangrijkmismwelmdatmjem
alsmleidingmhelemaalmopgaatminmdemfantasiewereld.mmVerzinmvoorm
jezelfmeenmpersonagemmetmeenmleukemoutfit,meventueelmenkelem
tics.m

mm Maakmveelmgebruikmvanmprentenmenmvraagmdemspeelclubbersm
watmzemeropmzien.mm

mm Laatmdemspeelclubbersmzelfmdemopdrachtkaartjesmlezen.mmZorgm
ervoormdatmermnietmtemveelmwoordenmopmstaan.mmPlaatsmermeenm
prentmbijmdiemdemtekstmverduidelijktm(speelclubbersmkunnenmnietm
allemaalmevenmvlotmlezen).

mm Inmditmspelmwordtmveelmkleinmmateriaalmgebruikt.mmLaatmdem
speelclubbersmdatmmateriaalmbenoemen.mmVraagmhenmofmzemdem
voorwerpenmkennen,mwaarvoormzemdienen,menz.

Tikkeltje meer tips
*  Zorg ervoor dat ieder lid een amulet bemachtigt.  Laat 

iedereen schitteren! 
*  Dit is een fantasiespel.  Inkleding en inleving zijn heel 

belangrijk.  Een sterke inkleding werkt motiverend, zowel 
bij jezelf als bij je leden.  Enthousiaste kinderen vertellen 
meer. 

*  Er bestaan heel veel grappige drakenverhalen die je zeker 
kunt gebruiken.

*  Ook andere thema’s zijn mogelijk: piraten, cowboys, 
politie, spionnen in dienst van de koningin, ...
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de wraak van Marcel, de gekke ekster

leeftijd:m6-10mjaarm
aantal deelnemers:mminstensm4
Terrein:mlokaalmenmopenmterrein
materiaal:meenmladdermmetmbovenaanmeenmnestmenmeenmgrotem

sleutel,mverkleedklerenmburgemeester,mmliedjestekstmopmgrootm
blad,mverkleedklerenmekster,mbriefmvanmMarcelminmhetmgroot,m
cd’sm(ommmeemtemgooien),mradio,mfluitkoord,mblinddoeken,m
vaatdoeken,meieren,menveloppen,mprentenmenmwoordenm
(ofmpuzzelstukken),mfilmrolletjes,mpapiertjesmmetmwoorden,m
snoepjes,mallemlettersmvanmhetmalfabetmopmkaartjes,mslingersmenm
andermfeestelijkminkledingsmateriaal,mdrankjesmenmhapjes

speldoel:mDemsleutelmvanmhetmlokaalmzienmtembemachtigenmdoorm
metmheelmdemgroepmopdrachtenmuitmtemvoeren.mm

Spelverloop

onThaal
Vraagmdemspeelclubmommtemgaanmzittenmenmheelmstilmtemzijn.mmZemver-

wachtenmeenmbelangrijkemgast.mmAlsmdiemgastmaankomt,mmoetmiedereenm

luidmbeginnenmtemjuichenmenmklappen.mDe burgemeester (verklede 

leiding) komt op of wordt afgezet met een auto.  Speel nu een kort, 

interactief onthaaltoneel. 

Burgemeester: Waardemdorpsgenotenm(ofmstadsgenoten),mikmbenm

zeermvereerdmdatmikmhiermvandaagmbijmjulliembenmuitgenodigd.mmJulliem

wetenmnatuurlijkmallemaalmwaarommikmnaarmhiermbenmgekomen.mmNiet?mm

Wiemweetmwaarommikmhiermben?m

(Laat de speelclub raden, maar waarschijnlijk weten ze het antwoord 

niet.  De burgemeester speelt hierop in.)

Burgemeester:mWetenmjulliemwiemikmben?mm

(Laat ze opnieuw raden. Je kunt ook vragen wat een burgemeester 

allemaal doet.)

Burgemeester:mIkmbenmnaarmditmmooiemChirolokaalmgekomenmomdatm

ikmdemopdrachtmhebmgekregenmommdembestemgroepmvanmdemChirominmdem

bloemetjesmtemzetten.mmWetenmjulliemwiemdiembestemgroepmis?m

(De speelclub uiteraard!)

Burgemeester:mmEnmwetenmjulliemookmwaarommjulliemdembestemgroepm

zijn?m

(Laat de speelclub zichzelf wat bestoefen)

Burgemeester:mmInderdaad,mikmhebmvanmjulliemleidingmvernomenmdatm

julliemaltijdmgoedmmeespelen,mdatmjulliemheelmstoermzijnmenmdatmjulliem

vanmallemgroepenmhetmbestemkunnenmzingen.mmIkmdurfmhetmbijnamnietmtem

vragen,mmaarmzoudenmjulliemvoormmijmjulliemlievelingsliedmwillenmzin-

gen?mmIkmzalmdaarmdanmeenmdansjemopmdoen!mmWantmalsmburgemeesterm

kanmikmnatuurlijkmheelmergmgoedmdansen.m

(Zing samen het lievelingslied van de speelclub.  Zorg ervoor dat je het 

lied in het groot opschrijft, bv. op karton.  Zo kunnen leden die het lied 

nog niet kennen beter volgen.  Zing het lied eventueel enkele keren.)

Burgemeester:  Wemwijkenmeigenlijkmwatmaf.mmOmdatmjulliem…msorry,m

watmwasmdemnaammvanmjulliemgroepmookmalweer?mAhmja,mspeelclub.mm

Wel,momdatmdemspeelclubmdembestemgroepmis,mkrijgenmjulliemvanmmij,mdem

burgemeester,meenmfeest!mmEnmwatmvoormeenmfeest?mmWatmzoudenmjulliem

allemaalmzoalmwillenmopmjulliemgrotemSpeelclubfeest?m

(Laat de speelclub zaken opsommen en help hen zo nodig wat op weg.)

Burgemeester:mmIkmhebmspeciaalmvoormjulliemervoormgezorgdmdatmjulliem

speelclublokaalmomgebouwdmismtotmeenmfeestruimtemvolmlekkerem

drankjesmenmhapjes.mmIkmstelmvoormdatmwemermmetmz’nmallenmnaartoem

gaanminmeenmlangemfeesttrein.m

(Zet muziek op en ga in polonaise naar binnen. Helaas is de deur van 

het lokaal op slot.  Aan de deur hangt een grote brief, maar die ziet de 

burgemeester nog niet meteen.)

Burgemeester:mOei,mspeelclubbers,mdemdeurmblokkeertmprecies.mmIkm

krijgmzemnietmopen.mm

(Als de deur echt op slot kan, kun je de speelclub zelf laten voelen.)

Burgemeester:mWatmismhiermaanmdemhand?mmWatmismhiermgebeurd?mmIkm

weetmhetmechtmniet!mmHebbenmjulliemeenmidee?

(Hopelijk merkt iemand de brief op en anders mag je zelf een aanzet 

geven.  Lees de brief voor of laat hem voorlezen.)

Kraaaagh!
Ik ben Marcel de gekke ekster        .  Ik heb de sleutel         van jullie lokaal gestolen.  Ik heb hem verstopt in mijn nest       , helemaal boven in een boom.  Jullie krijgen hem nooit meer terug.  

Onvriendelijke groetjes
Marcel
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Burgemeester:mDitmismeenmramp!mmEenmramp!mmIkmhadmzomgraagmeenm

feestjemgebouwd.mmWiemvanmjulliemhadmookmgraagmfeestmgevierd?mm

VindenmjulliemhetmeerlijkmdatmMarcelmdemekstermzommaarmommtemlachenm

onzemsleutelmgestolenmheeft?mmWatmnumgedaan?mmEnigmideemhoemwemdem

sleutelmterugmkunnenmkrijgenmvanmMarcel?m

(Laat de speelclub enkele plannen bedenken.)

Burgemeester: MisschienmmoetenmwemMarcelmermgewoonmevenmbijm

halenmenmvragenmhoemwemdemsleutelmterugmkunnenmkrijgen.mmAan-

gezienmMarcelminmeenmboommwoont,mzullenmwemheelmhardmmoetenm

roepen.m

(Marcel = verklede leiding : zwart, wit, snavel en eventueel wat bling-

bling rond de nek.)

Marcel: Kraaaagh!mWatmismdatmvoormeenmgeschreeuw?mmWatmwillenm

julliemvanmmij?mm

(Laat de speelclub zelf antwoorden.)

Marcel:mJa,mdatmklopt,mikmhebmhiermdaarstraksmeenmsleutelmweggeno-

men.mmMaarmdiemsleutelmwasmtochmvanmniemand?mOfmwel?m 

(Laat opnieuw de speelclub antwoorden.)

Burgemeester:mWaarommhebmjemonzemsleutelmgestolen,mMarcel?

Marcel:mWel,mzoalsmjulliemkunnenmzien,mbenmikmeenmekster.mmEnmekstersm

zijnmvogelsmdiemhoudenmvanmallesmwatmblinkt.mJulliemsleutelmblonkmzom

mooimdatmikmhemmweggenomenmenminmmijnmnestmverstoptmheb.

Burgemeester:mMaarmwijmwillenmonzemsleutelmterug,mwantmandersmkanm

onsmfeestmnietmvanmstartmgaan.mmEnmdatmfeestmismwelmvoormdemstoerstem

Chirobendemvanmdemwereld,mdemspeelclub!mmKunnenmwemnietsmdoenm

ommdemsleutelmterugmtemkrijgen?

Marcel:mmNee,mdemsleutelmismenmblijftmvanmmij!mmMaarmmisschienmwilmikm

welmeenmkleinmbeetjemmeewerken.mmAlsmjulliemdanmtochmdemstoerstem

groepmvanmdemChiromzijn,mmoetenmjulliemdatmmaarmbewijzen.mmDitmism

mijnmplan:mikmgeefmjulliemopdrachtenmwaarinmjulliemmetmheelmdemgroepm

moetenmbewijzenmhoemgoedmjulliemzijn.mmJulliemmoetenmdatmfeestm

verdienen.mmDemsleutelmligtminmmijnmnest,mhelemaalmbovenminmdemboom.mm

(Wijs de boom en het nest aan.) mAlsmjulliemeenmopdrachtmgoedmdoen,m

danmmogenmjulliemeenmstukjemhogermklimmen.mmDoenmjulliemeenmop-

drachtmnietmgoed,mdanmmagmikmklimmen.mmWiemalsmeerstembijmmijnmnestm

enmdemsleutelmis,mheeftmgewonnen.mmDoenmjulliemmee?

De opDraChTen
Marcelmgeeftmbijmelkemopdrachtmeenmstreepjemuitleg.

1.  CD’TJe Gooi

m Alsmjulliemeenmfeestjemgaanmbouwen,mhebbenmjulliemmuziekmnodig.mm

Enmwiemaanmmuziekmdenkt,mdiemdenktmaanm...?m

 (Laat de speelclub maar wat raden en toon dan een cd.)

 Opdracht:  Dit is jullie opdracht: ik zet zo dadelijk mijn lievelingsliedje op.  
Zolang de muziek speelt, moeten jullie één voor één proberen de cd zo ver 
mogelijk te gooien.  Je mag proberen totdat de muziek stopt.  Dan werp 
ik.  Als ik verder heb gegooid dan jullie, dan ben ik de winnaar. 

2.  fluiTJe zoeK

m Alsmvogelmhebmikmnatuurlijkmeenmprachtigemstem,mkraaaaagh!mmIkm

kanmookmalsmdembestemfluiten.m (Marcel toont zijn kunsten.)  Metmdem

volgendemopdrachtmwilmikmzienmhoemgoedmjulliemkunnenmfluiten.mm

(Laat enkele leden de opdracht voordoen terwijl je ze uitlegt.)

 Opdracht:  Ga op een lange rij staan.  Iedereen krijgt een blinddoek.  
Wanneer de muziek start, moet de eerste in de rij zijn of haar blind-
doek opzetten en op zoek gaan naar mij.  De rest mag de geblinddoekte 
persoon helpen door te roepen, maar zonder aan te raken. Ikzelf zal ook 
heel mooie geluiden maken.  Wanneer je mij getikt hebt, mag je de blind-
doek afzetten en op het fluitje rond mijn nek blazen.  Vervolgens mag de 
tweede zijn of haar blinddoek opzetten en op zoek gaan naar mij.  Wan-
neer de muziek stopt, moeten jullie minstens 20 keer gefloten hebben.m

3.  De eierproef

m Zoalsmjulliemallemaalmzien,mbenmikmeenmvogel.mmVogelsmleggenminmdem

lentemaltijdmietsminmhunmnest.mmIemandmeenmidee?m (Toon een ei.)mmInm

demvolgendemopdrachtmmoetenmjulliembewijzenmdatmjulliemeenmeim

voorzichtigmkunnenmvastnemen.mm

 Opdracht:  Deel de groep in tweeën.  Vorm nu duo’s.  Ieder duo krijgt een 
vaatdoek.  Ze nemen de uiteinden van de vaatdoek vast zodat het een 
vangnet wordt.  (Laat twee leden dat voordoen.)  Buiten hangt een net 
(of een wasdraad).  

 Marcel start de muziek.  Probeer zolang de muziek te horen is (een zelf te 
bepalen aantal) keer het ei over te gooien en te vangen met jullie vang-
netten.  Wanneer je drie eieren hebt laten vallen, is de opdracht mislukt. 

4.  De GroTe enVeloppenproef

m Ekstersmkunnenmsupersnelmvliegenmenmvoorwerpenmvinden.mmHoem

snelmzijnmjullie?m

m Verdeelmdemgroepminmteamsmvanmtweemofmdrie.mmJemkrijgtmzombijvoor-

beeldmtweemteamsm(ofmmeermalsmjemveelmledenminmjemgroepmhebt).mm

Maakmeenmbordmmetmdaaropmrijenmenmkolommenmvanmenveloppenm

(ziemafbeelding).mm

 Opdracht:  Elke groep krijgt een nummer dat overeenkomt met een kolom 
enveloppen.  Iedere kolom heeft een kleur.  Op het startsein mag één 
speler van elk team envelop 1 openen.  Daarin vinden ze een afbeelding 
van bijvoorbeeld een boom.  Nu moet het team ergens op het terrein het 
woord gaan zoeken dat bij de prent past.  

 Verstop voor ieder team het woord ‘boom’.  De teams gaan op zoek naar 
het woord dat in hun kleur geschreven is.  Als ze het gevonden hebben, 
lopen ze terug naar het enveloppenbord en mogen ze de volgende enve-
lop openen, waarin een nieuwe prent zit.

 Dat alles moet binnen een bepaalde tijd gebeuren.  Pas als alle groepen 
binnen de tijd hun woorden gevonden hebben, is de opdracht geslaagd.

1 2 3 4
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5. WeGDuiKerTJe

m Willenmjulliemnogmaltijdmjulliemsleutelmterug?mmWel,mdanmgaanmjulliem

bestmstiekemmtemwerk.mmMetmdemvolgendemopdrachtmwilmikmwelmeensm

zienmhoemgoedmjulliemkunnenmwegduiken.mm

 Opdracht:  Ga naar een plaats waar er veel struiken of obstakels zijn.  
Iedereen gaat in één rij achter Marcel staan.  Marcel wandelt en de rij sluit 
aan.  Op een gegeven moment fluit Marcel en draait hij zich om. Zo gauw 
de speelclubbers het fluitsignaal horen, moeten ze in de kant wegduiken 
en zich verstoppen.  Marcel kijkt wie nog goed zichtbaar is.  Die spelers 
vallen af.  Op het einde evalueert Marcel of de duikproef gelukt is.  

6. WoorDenesTafeTTe

m Zoalsmjulliemkunnenmzien,mhebmikmgeenmhandenmmaarmvleugels.mmIkm

benmdanmookmeenmvogel!mmVleugelsmhebbenmismheelmhandig,mmaarm

somsmookmvervelend.mmZekermalsmjemsnavelmnietmwerkt.m(Waarop 

Marcel kan uitweiden over die keer dat zijn snavel werd vastgeplakt 

door Danny de eekhoorn.)mmZomismhetmvoormeenmvogelmheelmmoeilijkm

ommietsmvastmtempakken.mmMetmdemvolgendemopdrachtmtonenmjulliem

hoemgoedmjulliemietsmkunnenmdoenmzondermhanden.m

 Opdracht:  Iedereen gaat op een rij liggen, ver genoeg van elkaar.  De 
voeten mogen elkaar raken.  Aan één uiteinde staat een kom vol filmrol-
letjes.  In elk filmrolletje zit een woord van een zin of een snoepje.  De 
speelclubbers moeten de rolletjes met hun voeten uit de kom halen en 
van voet tot voet doorgeven naar de kom achteraan in de rij.  Als alle film-
rolletjes aan de overkant zijn, mogen ze ze openen en de zin zoeken.  De 
zin moet binnen een bepaalde tijd gevormd zijn.  Als dat gelukt is, mogen 
de snoepjes opgegeten worden. 

7. VoorWerpen sproKKelen

m Alsmekstermismspullenmrovenmeenmechtemhobbymvanmmij.mmMetmmijnm

ijzersterkemsnavelmkanmikmwerkelijkmallesmmeeroven.mmBewijsmnumzelfm

maarmeensmhoemgoedmjulliemvoorwerpenmkunnenmverzamelen.mm

 Opdracht::  Maak een doos met daarin alle letters van het alfabet.  Deel 
de speelclub op in groepjes van twee of drie.  Elk groepje mag een letter 
trekken.  Ze moeten nu heel snel een voorwerp zoeken dat met die letter 
begint.  Marcel keurt de voorwerpen.  Is het voorwerp in orde, dan mogen 
ze een nieuwe letter trekken.  (Test die opdracht eerst met heel de groep.  
Laat hen gezamenlijk op zoek gaan naar een voorwerp dat bijvoorbeeld 
met de letter ‘K’ begint.)

heT feesT
Uiteindelijkmzalmdemspeelclubmdemsleutelmbemachtigen.mmMarcelmdemek-

stermvraagtmofmhijmmeemmagmfeestenmomdatmhijmgeenmvriendenmheeft.mm

Hijmzoumgraagmbijmeenmtoffemploegmalsmdemspeelclubmhoren.mmVerdeelmdem

speelclubminmgroepjesmenmlaatmhenmovermdemvraagmvanmMarcelmdiscus-

siëren.mmBrengmallemmeningenmsamenmenmvelmeenmoordeel.mmVervolgensm

mogenmdemspeelclubbersmsamenmmetmdemburgemeestermhunmlokaalm

openen:msleutelmomdraaien,mlintjemknippen,menz.

Hetmlokaalmismversierdmmetmslingers,mtekeningenmenmballonnen.mmErm

staanmdrankjesmenmhapjesmklaar.mmDemburgemeestermgeeftmnogmeenm

speechmenmdanmismhetmfeestenmgeblazen!

Taalkansen in diT spel
mm Interactiefmonthaaltoneelmenmspeluitleg.mmBetrekmjemledenm
zoveelmmogelijkminmhetmthemamenmhetmspel!

mm Liedjesmzijnmtaal!mmLeermafmenmtoemeenmliedmaanmenmzingmhetm
samen.mm

mm Toonmtijdensmdemspeluitlegmenmhetmtoneelmvoorwerpenmenmlaatm
zemdoormjemledenmbenoemen.

mm Doemopdrachtenmwaarbijmjemspeeltmmetmwoordenmenmzinnenmzo-
alsminmhetmenveloppenspel,mdemwoordenestafettemenmvoorwer-
penmsprokkelen.mmMaakmhierbijmgebruikmvanmafbeeldingen.mm

mm Gebruikminmjemopdrachtenmgeschrevenmtaal.mmSchrijfmwoordenm
enmliedjesmopminmplaatsmvanmzemgewoonmmeemtemdelen.mmmm

* In plaats van prenten en woorden kun je ook met 
puzzelstukken werken, zodat de leden op het einde 

een puzzel moeten samenstellen.
* In plaats van met verschillende kleuren te werken, kun je ook 
verschillende afbeeldingen en woorden gebruiken. 

Nodig de andere afdelingen en/of de ouders uit op 
het feest.  Laat de speelclubbers vertellen wat ze die 

dag allemaal gedaan hebben.

Tikkeltje meer tips
*  Blijf als leiding altijd in je rol en stel veel vragen.  Doe je 

als burgemeester of als Marcel de ekster dom voor zodat 
de speelclub je moet helpen om je verhaal af te maken.
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de historie van hinkie pinkie

leeftijd: 6-10mjaar
aantal deelnemers:mminstensm6
Terrein: lokalenmofmopenmveld
materiaal: verkleedklerenmChinees,mliedjestekstm‘HinkiemPinkie’minm

hetmgrootmopgeschreven,meenmkartonnenmChinesemMuur,mma-
teriaalmvoormdemkansspelenm(Memory-kaarten,mspeelkaarten,m
bierkaartjes,mdobbelstenen),mkaartjesmvanmdemverkoopstal-
letjesm(metmafbeeldingmenmkostprijs!),mmmuntenm(ofmspeelgoed-
geld),mwenskoekjesmofm-kaartjes,mluciferdoosjes,mballonnen,m
kaartjesmmetmwoordjesm(voorminmdemballonnen),mkrijt,mspag-
hetti,mmacaroni,mvisdraad,mstukkenmzeep,mscharen,m2mdweilen,m
2memmers,m2mballetjes,mkaartspelm(ofmzelfgemaaktemkaarten),m2m
borstelstelen,m20mknikkersm(ofmanderemkleinemspulletjes)

speldoel:mViamopdrachtenmgeldmverdienenmommdaarmeemstalletjesm
aanmdemChinesemMuurmtemkopen.m

Spelverloop 

onThaalToneel
Demspeelclubmkomtmhetmlokaalmbinnenmenm

wordtmontvangenmdoormHinkiemPinkie,meenm

oudemChinesemverkoperm(iemandmvanmdem

leiding).mmHijmverteltmhoemhijmvroegermeenm

verkoopstalletjemhadmvlakmnaastmdemChinesem

Muur.mm(En wijst naar de grote tekening van 

de Chinese Muur.)mmHijmverkochtmermbruinem

veters,mpinda’smenmaugurken.mm(Toon die 

producten.)mmHijmwasmenormmpopulairmbijmdem

mensen.mmVanmovermheelmChinamenmzelfsmver-

dermkwamenmermmensenmommbijmhemmvetersm

temkopen.mmDemmensenmschrevenmzelfsmeenm

liedjemovermhem.  (Leer de speelclub het liedje 

‘Hinkie Pinkie’ aan.  Moeilijk is dat niet want 

het is een nazinglied.  Beeld het lied ook uit.mm

Vraag vervolgens wat er volgens het lied met 

Hinkie Pinkie gebeurd is. Als er leden zijn die 

het lied al kennen, kunnen zij het uitbeelden, 

eventueel met verkleedkleren.)  Volgensmhetm

liedmmoestmhijmzijnmstalletjesmsluitenmomdatm

hijmgeenmeerlijkemverkopermwas.mmErgermnog!mm

HijmmoestmvanmdempolitiemChinamverlaten.mmHetm

treurigemismdatmHinkiemPinkiemhelemaalmgeenm

oneerlijkemverkopermwas.mmZijnmgrotemconcur-

rent,mWangmZizi,mwasmzomjaloersmopmzijnmsuccesm

datmhijmaanmdempolitiemleugensmismgaanmvertel-

len.mmNumismHinkiemPinkiemeindelijkmopnieuwm

welkomminmChina,mmaarmhijmheeftmgeenmgeldm

ommeenmnieuwmstalletjemtemkopen.mmHijmheeftm

ookmveelmvriendenmdiemhetzelfdemprobleemm

hebben.mmWillenmdemspeelclubbersmsamenm

metmHinkiemPinkiemgeldmverdienenmzodatmhijm

enmzijnmvriendenmstalletjesmkunnenmkopen?m

heT Chinese muurspel
Deelmdemspeelclubmopminmgroepjes.mmGeefmiedermgroepjemeenm

anderemkleur.mmElkmgroepjemvormtmeenmfamiliemverkopers.mmZem

proberenmzoveelmmogelijkmstalletjesmtemkopen.mmDaarvoorm

moetenmzemgeldmverdienen.mmDatmdoenmzemdoormanderemgroepenm

uitmtemdagenmmetmopdrachten.mmDemopdrachtenmstaanmopmeenm

grootmbladmdatminmhetmlokaalmhangt.mmAchtermdemopdrachtenmstaatm

hoeveelmmuntenmjemermeemkuntmverdienen.mmVoormmoeilijkemopdrach-

tenmzijnmdatmermmeer.mmEenmgroepmmagmelkemopdrachtmmaarméénmkeerm

kiezen.mmOmmdatmtemcontroleren,mzetmdemspelleidingmeenmbolletjeminmdem

kleurmvanmdemfamiliemachtermdemgekozenmopdrachten.m

Wanneermeenmfamiliemgeldmverdiendmheeft,mgaanmzemnaarmdemhuizen-

verkoper.mmDiemverkooptmstalletjes.mmDemmfamiliemkanmnumeenmstalletjem

kiezenm(eenmkaartjemmetmdaaropmeenmtekeningmvanmhetmstalletjemofm

vanmdemproductenmdiemermverkochtmwordenmenmdemkostprijs).mmDemprijsm

ismafhankelijkmvanmwatmermverkochtmwordt:meenmrijststalletjemismbijvoor-

beeldmgoedkopermdanmeenmdiamantstalletje.mm

InmhetmlokaalmstaatmeenmgrotemChinesemMuurmuitmkarton.mm

Onderaanmzijnmermvakjes.mmDatmzijnmplaatsenmwaarmermstal-

letjesmmogenmkomen.mmWanneermeenmfamiliemeenmstalletjem

gekochtmheeft,mmogenmzemdatmopmdemmuurmplakken.mmZem

kenmerkenmhunmstalletjemdoormermietsmbijmtemschrijvenminm

demkleurmvanmhunmfamilie.mm

Iedereenmmoetmdemkansmkrijgenmommgeldmtemverdienen.mm

Wanneermeenmgroepmwint,mgeeftmzemaanmdemtegenstanderm

eenmwenskoekjem(ofmeenmkaartje).mmDaarmeemkanmdemfami-

liemdiemnetmeenmopdrachtmverloormeenmkansspelmspelenmbijm

PingmPing,mdemgokchineesm(leiding).mmWanneermdemfamiliem

hetmspelmwint,mkrijgenmzemalsnogmenkelemmunten.m

HInkIE PInkIE

En dit is de historie 
van een oude Chinees
hij heette Hinkie Pinkie 
da’s net zo goed als kees 

(refrein) 
En van je he la he la he la ho la la
he la he la he la ho la la
he la he la he la ho la la
he la he la ho la ho

Hij had een heel klein stalletje
aan de Chinese muur
hij verkocht er pinda pinda’s
augurkjes in het zuur

(refrein)

hij verkocht ook bruine veters
maar die verkocht hij zwart
een cent per centimeter
wat ging dat zaakje hard

(refrein)

Maar toen kwam de politie
hij moest uit China weg
een kaartje voor de gevangenis
wat had die man een pech

En dit was de historie
van een oude Chinees
hij heette Hinkie Pinkie
da’s net zo goed als kees
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opDraChTen
mm Luciferdoosjemvastzuigen:mneemmeenmleegmluciferdoosjemenmhaalm

hetmuitmelkaar.mZuigmmetmhetmdekselmhetmanderemdeelmvanmdemlucifer-

doosmop.mProbeermdatmzomlangmmogelijkmvastmtemhouden.mmWiemhetm

doosjemeerstmlaatmvallen,mheeftmverloren.m(3mmunten)

mm Lucifersmzuigen:mhaalmtweemluciferdoosjesmuitmelkaar.mmLegmdemluci-

fersmverspreidmopmeenmtafel.mmZetmhetmdekselmaanmjemmondmenmpro-

beermzoveelmmogelijkmlucifersmopmtemzuigenmenminmhetmluciferdoosjem

temdroppen.mmWiemopmhetmeindemdemmeestemlucifersmverzameldm

heeft,mismdemwinnaar.m(4mmunten)

mm Blaasmommhetmsnelstemeenmballonmkapot.mmInmdemballonmzitmeenm

woord.mPasmwanneermjemdatmwoordmgeroepenmhebt,mhebmjemgewon-

nen.mmTip:mneemmgeenmalmtemmoeilijkemwoordenmenmplaatsmbijmhetm

woordmeenmtekeningm(bijvoorbeeld:mboom,mkat,menz.)

mm Tekenminmhetmzandmofmopmstraatmtweemkeermdemcontourenmvanm

iemandmvanmdemleidingmofmvanmdemleden.mmVulmdiemzand-mofmkrijt-

tekeningmommhetmsnelstemmetmnatuurlijkemmaterialen:mtakken,m

bladeren,mgras,menz.m(5mmunten)

mm Maakmommhetmsnelstemeenmspaghettikettingmvanm5mmeter.m(3mmun-

ten)

mm Rijgmommhetmsnelstemmacaronimaanmeenmvisdraad.mmZorgmervoormdatm

demdradenmvanmdemtegenstandersmevenmlangmzijn!mm(4mmunten)

mm Haalmommhetmsnelstemeenmkopjemkoffiemvoormdemleiding.mm(5mmunten)

mm Haalmommhetmsnelstemvijfmpennen.mm(2mmunten)

mm Wasmommhetmsnelstemeenmvolledigmstukmzeepmop.mm(7mmunten)

mm Knipm1mm²mgrasmopm1mcmmhoogte.mm(3mmunten)

mm Plaatsmommhetmsnelstemdemjuistemnamenmbijmeenmprent,mbijvoorbeeldm

vanmmoeilijkemdieren,msoortenmapen.mm(5mpunten)

mm Gooimvanopmeenmafstandmeenmballetjeminmeenmemmer.mmElkemspelerm

krijgtmeenmhoopjemkaarten.mmWanneermermeenmballetjeminmdememmerm

zit,mmagmjemeenmkaartmmomdraaien.mmWiemalsmeerstemdriemdezelfdem

kaartenmomdraait,mismdemwinnaar.mmDemkaartenmkunnenmgewonem

speelkaartenmzijnmofmeenmzelfgemaaktmkaartspelm(bijvoorbeeldm

doormprentjesmopmbierkaartjesmtemplakken).m(4mmunten)

mm Allemspelersmkrijgenmvijfmwasspelden,mdiemzemergensmopmhunmklerenm

hangen.mmProbeermnumommhetmsnelstemelkaarsmwasspeldenmtembe-

machtigen.m(7mmunten)

mm Gooimommhetmsnelstemdriemkeermeenmnattemdweilminmeenmemmer.mmDem

eerstemkeermgooimjemvanafm2mmetermafstand,mdemtweedemkeermvanafm

3mmeter,mdemderdemkeermvanafm4mmeter.mmWiemhetmeerstemdemdweilm

vanafmdemdriemafstandenminmdememmermgooit,mismdemwinnaar.mmJem

kuntmdemafstandenmaanpassenmaanmdemvaardighedenmvanmjemleden.

mm Dronkenmanskoersmmetmknikkersm(ofmanderemkleinemspulletjes):m

draaim10mkeermrondmeenmborstelsteel.mmLoopmvervolgensmnaarmeenm

stukmafgebakendmterreinmwaarm10mknikkersmliggen.mmRaapmdiemknik-

kersmopmenmlegmzeminmeenmpotjemdatmietsmverdermopmhetmparcoursm

staat.mmWiemalsmeerstemallemknikkersminmhetmpotjemlegt,mismdemwinnaar.mm

Kansspelen GoKChinees
mm Memory:mdemledenmmogenmviermkeermtweemkaartenmomdraaien.m

Wanneermzemeenmpaarmvinden,mkrijgenmzemerminmruilmeenmmuntmvoor.

mm Dembom:mneemmeenmstapelmbierkaartjes.mmSchrijfmopméénmkaartjem

‘bom’.mmDraaimallemkaartjesmom.mmDemfamiliemspeeltmdatmspelmtegenm

demgokchinees.mmEerstmdraaitmdemfamiliemeenmkaartmom,mdanmdem

gokchinees.mmWiemhetmkaartjemmetm‘bom’momdraait,mismdood.mmIsmdem

gokchineesmdood,mdanmverdientmdemgroepmtweemmunten.

mm Driemgelijkenmdobbelen:mdemledenmkrijgenmdriemdobbelstenen.mm

Wanneermzemmetmiederemdobbelsteenmhetzelfdemaantalmogenm

gooien,mkrijgtmdemgroepmeenmmunt.mmZemmogenmdriemkeermproberen.m

mm Hoger-lager:mschudmeenmkaartspelmdoormelkaar.mmDemgokchineesm

trektmdembovenstemkaartmenmtoontmdie.mmDemgroepmmoetmnumzeggenm

ofmdemvolgendemkaartmhogermofmlagermzalmzijn.mmHebbenmzemhetmdriem

keermnamelkaarmbijmhetmrechtemeind,mdanmverdientmdemgroepmeenm

munt.mm

m

Taalkansen in diT spel
 m Liedjesmzijnmeenmgoedemenmleukemmaniermommtaalmmeemtem
pikken.mmZorgmervoormdatmjemledenmbegrijpenmwatmzemzingen.mm
Schrijfmdemtekstmop.mmBeeldmdemtekstmookmuitmofmtoonmprenten.mmJem
kuntmookmvragenmstellenmovermhetmlied.m

mm Interactiefmthematoneel.
mm Kaartjesmvanmdemstalletjesmmetmdaarbijmdemnaammen/ofmafbeel-
dingmvanmhetmproductmdatmzemermverkopen.

mm Demledenmmoetenmonderhandelenmmetmelkaarmenmmetmdem
leiding.

mm Demledenmbesprekenmonderlingmwelkemopdrachtenmzemgaanm
doen,mwelkmstalletjemzemgaanmkopen.

Hoe leer je een liedje aan?
*  Zing het lied voor.
*  Toon wat je zingt.  Maak gebruik van voorwerpen, 

afbeeldingen, gebaren.
*  Een lied onthouden gaat makkelijker wanneer je begrijpt 

waar het over gaat.  Stel vragen over de inhoud van het 
lied.

*  Leer een stukje van het lied aan.  Zing vervolgens heel het 
lied opnieuw.  De stukken die nog niet aangeleerd zijn, 
zing jij.  Zing het stuk dat je leden net geleerd hebben zelf 
niet mee.  Zo kun je luisteren of ze het al goed kunnen. 

*  Zing ten slotte samen heel het lied.
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Vang de Viking!

leeftijd: 6-10
aantal deelnemers:mminstensm8
Terrein:mlokalenmenmomgeving
materiaal:mgrotemzelfgemaaktemkaartmvanmSchotlandm(opmdoek,m

papiermofmbord),millustratiemVikingschip,millustratiemViking,mfotom
vanmMacFifi,mverkleedklerenmSchotsemgravin,mbel,mballetje,m
emmer,mmonstermvanmLochmNessm(opblaasbaarmbeestmofmzelfm
geknutseldmuitmtweemautobanden),mtouw,meenmgrijphaakm(tuin-
gritsel,momgebogenmstukmbestek),mvorken,mlepels,mmessen,m
eenmbriefmvanmBorr,meenmpluchenmhond,mgelemsjaal,mrodemsjaal,m
Vikingkleren,mVikinghelm,msnorm(diemkunmjemzelfmknutselenmmetm
watmtouw)

speldoel:  BorrmdemVikingmheeftmhetmschoothondjemvanmdemgravinm
vanmSchotlandmgeroofd.mmDemspeelclubmzetmdemachtervolgingm
inmenmvoertmopdrachtenmuitmommuiteindelijkmhetmhondjemtem
vindenmenmBorrmuitmtemschakelen.m

Spelverloop 

onThaalToneel
Iemandmvanmdemleidingmwachtmdemspeelclubmop.mmInmhetmspeelclublo-

kaalmhangtmeenmgrote,mzelfgemaaktemkaartmvanmSchotland.mmHetmism

geenmkaartmmetmabstractemlijnen,mmaarmmetmtekeningenmvanmheuvels,m

kastelen,mschapen,mkiltdragendeminwonersmvanmSchotland,meenm

doedelzak,mhetmmonstermvanmLochmNess,meenmVikingschipmopmdemzee.mm

Overloopmdemkaartminmgroep.mmVraagmdemspeelclubmwatmzemzien,mwiemerm

almeensminmSchotlandmismgeweest,mwatmSchottenmzoalmdoen,menz.mm

Plotsmwordtmermhardmopmdemdeurmgeklopt.mmEenmvreemdemdamem

(verkledemleiding)mstaptmluidmhuilendmbinnen.mmZemverteltmdatmhaarm

naammgravinmMacDoodlemismenmdatmzemuitmSchotlandmkomt.mmDemgravinm

vraagtmofmdemspeelclubmalmooitmvanmSchotlandmgehoordmheeft.mmGravinm

MacDoodlemwoontmdaarminmeenmhééééélmgrootmkasteel,mvlakmaanmdem

Schotsemkust.mmVerledenmweekmismhaarmietsmvreselijksmoverkomen.mmElkem

dagmmaaktmzemsamenmmetmhaarmschoothondjemMacFifimeenmwandelingm

doormheelmhaarmkasteel.mmZembegintmonderaan,minmdemkelders,menmwan-

deltmdanmhelemaalmnaarmbovenmtotminmdemhoogstemtoren.mmVanmdaaruitm

heeftmzemeenmoogverblindendmzichtmopmdemSchotsemheuvelsmenmdem

zee.mmZomstondmzemdaarmvorigemweekmrustigmtemturenmnaarmhetmwaterm

toenmzemplotsminmdemvertemeenmraarmschipmzagmnaderen.mmHetmleekmwelm

eenmhoutenmmonstermmetmzeilen.mm(Ze toont een foto van het schip!)mm

Hetmschipmkwammmetmeenmrotvaartmdichtermenmdichter.mmZomdichtmdatm

demgravinmookmdembemanningmkonmzien.mmHetmwarenmallemaalmmannenm

metmeenmgrotemsnormenmeenmhelmmmetmkoeienhorensmopmhunmhoofd.mm

Wiemwarenmdiemvreemdemmannen?mmInmhetmdorpmhoordemzemiemandm

schreeuwen:m“Help,mdemVikingsmzijnmdaar!”mmHetmwarenmdusmVikings.m

InmeenmvanmdemoudemkasteelboekenmlasmdemgravinmooitmdatmdemVikingsm

helemaalmuitmhetmnoordenmkomen.mm(Duid het land aan op de kaart.)m

Enmdatmzemgeregeldmopmrooftochtmtrokken.mmDemgravinmkonmmaarmbeterm

almhaarmjuwelenmgaanmverbergenmwantmdatmbeloofdemnietmveelmgoeds.mm

Zemstormdemmetmhaarmhondjemnaarmbenedenmenmeenmuurmlaterm–mdem

gravinmheeftmechtmeenmhééélmgrootmkasteelm–mstondmzeminmdemgrotem

feestzaal:moogminmoogmmetmeenmgigantischemViking.mmDemVikingmbulder-

de:m“IkmbenmBorrmdemwoestemVikingmenmikmroofmhiermallesmmeemwatmikmwil.”mm

Hijmnammalmhetmzilverenmbestekmmeemenm

ookmenkelemjuwelen.mmMaarmveelmergerm

wasmdatmBorrmookmMacFifi,mhetmhondje,m

meemscharrelde.mmDemgravinmwasmhaarm

hondjemkwijt.mm(Toon een foto van 

het pluchen hondje dat de speelclub 

straks zal moeten zoeken.)mm

Eenmuurmlangmbeefdemdemgravinmnogm

namvanmdemschrik,mmaarmzembeslootmtoenmdatmzem

Borrmnietmongestraftmzoumlatenmontsnappen.mmZemriepmhaarmkasteelper-

soneelmbijmzichmenmbevalmhenmeenmschipmklaarmtemmaken.mZemvolgdem

demsporenmvanmBorrmenmkwammhiermuit,minmBelgië.mmNumzoektmzemenkelem

stoeremkrijgersmommopmzoekmtemgaanmnaarmMacFifimenmBorr.mmWilmdem

speelclubmgravinmMacDoodlemuitmdemnoodmhelpen?mmDanmmoetenmzem

welmeerstmbewijzenmdatmzemtegenmeenmstootjemkunnen.mm

sChoTse proeVen
Deelmdemspeelclubmopminmgroepjesmvanmvier.mmElkmgroepjemvormtmeenm

Schotsemclanmdiemhetmtegenmdemanderemclansmmoetmopnemenminm

proeven.mmIederemclanmverzintmvoormzichzelfmeenmnaam.mmLaatmhenm

bijvoorbeeldmeenmdiermkiezenmenmplaatsmdaarm‘Mac’mvoor:mdemMacEgels,m

MacBevers.mmLaatmelkemclanmhunmdorpmopmdemgrotemlandkaartmtekenen.

1.  proef 1 – DoeDelzaK spelen

m HetmspreektmvoormzichmdatmiederemgoedemSchotmgeweldigmdoedel-

zakmkanmspelen.mmDemgravinmismrazendmbenieuwdmnaarmdemdoedel-

zakkunstenmvanmdemspeelclub.mmZemheeftmspeciaalmvanuitmSchotlandm

éénmvanmdembestemdoedelzakspelersmmeegebracht,mmeneerm

MacGorgelm(iemandmvanmdemleiding).mmHijmtoontmhoemjemmoetmdoe-

delzakken.mmDemclanmdiemhetmmooistemdoedelzaknummermspeelt,mism

demwinnaarmvanmdemproef.

m Demdoedelzaktechniek:mmknijpmmetméénmhandmjemneusmdicht,mneuriem

eenmliedjemmaarminmplaatsmvanm‘mmm’mtemneuriënmmaakmjemeenm

‘aaaa’-geluid,mslammetmdemwreefmvanmjemanderemhandmtegenmjemkeel.

2.  proef 2 – laarsbellen

m InmelkmSchotsmdorpmhangtmeenmgrotembel.mDiemmoetmgeluidmwordenm

wanneermermgevaarmdreigt.mmDemsnelstemmaniermommdembelmtemlatenm

klinken,mismdoormermeenmvoorwerpmnaarmtemgooien.mmSchottenmdoenm

datmmeestalmmetmhunmlaarzen.mm

m Hangmergensmopmhetmterreinmeenmbelmop,mbijvoorbeeldmaanmeenm

boom.mmDembelmmoetmgeraaktmwordenmmetmeenmschoenmdiemwordtm

uitgeshot.mmElkemclanmmagmeenmbepaaldmaantalmkeermproberen.mmWiem

hetmmeestemdembelmraakt,mismdemwinnaar.

3.  proef 3 – speelClub sJouWen

m Elkemclanmlegtmommhetmsnelstmeenmhindernissenparcoursmaf.mmHierbijm

moetmiemandmvanmdemclanmgedragenmworden.mmDemmaniermvanm

dragenmmagmdemclanmzelfmbepalen,mbijvoorbeeldmopmdemrug,mtweem

anderemclanledenmdiemeenmstoeltjemmakenmmetmdemhanden,menz.m

Mogelijkemhindernissen:mtussenmvoorwerpenmzigzaggen,mergensm

onderdoormkruipenmofmronddraaien,meenmballetjeminmeenmemmerm

gooien.m



SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL

21

4.  proef 4 – heT monsTer Van loCh ness VanGen

m VertelmdemlegendemvanmhetmmonstermvanmLochmNess.mmNogmgeenm

enkelemSchotmismerinmgeslaagdmommdatmmonstermtemvangen,mmaarm

misschienmslagenmdemspeelclubbersmwel?

m ZorgmdatmjemeenmmonstermvanmLochmNessmhebt.mmDatmkanmeenm

opblaasbaarmbeestmzijn.mmJemkuntmookmzelfmeenmmonstermmakenm

doormtweem(opgeblazen)mbinnenbandenmaanmelkaarmtembinden,m

waardoormjemeenmslangachtigmsilhouetmkrijgt.mmLegmhetmmonsterm

ergensminmhetmwater.mmIsmermnergensmeenmbeekmofmvijverminmdembuurt,m

evoceermdatmdanmopmeenmanderemmanier.mmDemclansmkrijgenmdemop-

drachtmommmetmstokken,mtakken,mtouwmenmeenmhaakm(eenmpollepel,m

eenmomgebogenmstukmbestek,menz.)meenmgrijptuigmtemmaken.mmDem

clansmmoetenmmetmhunmgrijphaakmvanafmeenmbepaaldmpuntmNessiem

totmbijmhenmzienmtemtrekken.mmWiemalsmeersteminmdiemopdrachtmslaagt,m

wint.m

5.  proef 5 – sTeenWerpen

m AlleenmdemsterkstemSchottenmkunnenmeenmsteenmheelmergmverm

werpen.mmDemclansmkrijgenmelkmvijfmkansenmommeenmzwaremsteenmzom

vermmogelijkminmhetmveldmtemwerpen.mmWiemhetmverstemgooit,mismdem

winnaarmvanmdemproef.m

De zoeKToChT naar borr De ViKinG
Allemclansmhebbenmbewezenmdatmzemwelmtegenmeenmstootjemkunnen.mm

Demgravinmbeslistmommhenmallemaalmmeemtemnemenmopmzoektocht.mm

ZemverteltmdatmVikingsmspecialemsporenmnalaten.mmZemheeftmeenmgrootm

stukmtekstmbijmwaarinmdatmbeschrevenmstaat:

beVriJD maCfifi
LaatmopmhetmeindemvanmdemtochtmeenmboodschapmvanmBorrmdemVikingm

achter.mmDaarinmstaatmdatmBorrmzichminmdembuurtmmschuilhoudt.mmHijmheeftm

MacFifim(=mpluchenmhond)mmetmverschillendemstukkenmtouwmvastge-

bondenmaanmeenmboom.mmVikingmGrendalm(iemandmvanmdemleiding)m

bewaaktmdemgekneveldemhond.mmDemspeelclubbersmmoetenmopmzoekm

gaanmnaarmGrendalmenmMacFifimbevrijden.mmZemvertrekkenmvanuitmdem

centralempost.mmDaarmkrijgenmzemeenmkaartjemmeemmetmeenmafbeeldingm

vanmeenmmes.mmDatm‘mes’mhebbenmzemnodigmomméénmvanmdemtouwenm

doormtemsnijden:malsmzemhetmmeskaartjemafgevenmaanmGrendalmsteltm

diemeenmvraag.mmPasmwanneermjemhetmantwoordmjuistmhebt,mmagmjemeenm

touwmdoorknippenmmetmeenmschaarm(diemGrendalmbijhoudt).mm

Tussenmdemcentralempostmenmhetmgekneveldemhondjemlopenmnogman-

deremVikingsmrondm(liefstmleiding).mmAlsmdiemjemtikken,mmoetmjemjemkaartjem

afgevenmenmeenmnieuwmgaanmhalen.mmTegenmdemVikingmmetmeenmgelem

sjaalmkunmjemjezelfmbeschermenmdoormopmeenmverhoogmtemgaanmstaanm

(inmeenmboommklimmen,maanmeenmtakmhangen).mmTegenmdemVikingmmetm

demrodemsjaalmismgeenmbeschermingmmogelijk,mdiemmagmaltijdmtikken.mm

AlsmjembijmGrendalmstaat,mmogenmdemanderemVikingsmjemnietmmeermtik-

ken.mm

Wanneermallemtouwenmvanmhetmhondjemdoorgekniptmzijn,mmoetm

MacFifimuitmhetmbosmgebrachtmworden.mmPasmdanmismdemspeelclubminmhunm

opzetmgeslaagd.

LaatmGrendalmgeenmtemmoeilijkemvragenmstellen.mmEnkelemvoorbeelden:

mm Welkemkleurmheeftmmijnmvest?

mm Watmismjouwmlievelingsliedje?

mm Watmeetmjijmhetmliefste?

mm HoemheetmhetmSchotsemmonstermdatmjulliemdaarnetmhebbenmmoetenm

vangen?

VanG borr De ViKinG!
MacFifimismbevrijd,mmaarmBorrmlooptmnogmvrijmrond.mmDemspeelclubmkrijgtm

demopdrachtmommterugmhetmbosminmtemgaanmenmBorrmtemvangenm(dem

leid(st)ermdiemGrendalmspeelt,mkanmsnelmvanmoutfitmveranderen).mmDem

gravinmverteltmdatmeenmVikingmzijnmkrachtmverliestmwanneermjemzijnm

helmmafneemtmenmzijnmsnormafrukt.mmDiemtweemvoorwerpenmmoetmdem

speelclubmnaarmdemgravinmbrengen.

Vikings zijn echt gek op bestek!
Met messen, vorken en lepels maken ze een spoor. Dat wordt zoeken! Komaan, ga ervoor.Let op:

- Vind je een mes, ga dan naar links
- Vind je een lepel, ga dan naar rechts- Vind je een vork, ga dan rechtdoor

Laat de speelclub van de regels een liedje maken.  Zo 
onthouden ze die beter!

Tips voor onderweg
*  neem de instructies mee.  Wanneer de speelclubbers niet 

goed weten waar ze naartoe moeten, kunnen ze de tekst 
opnieuw lezen.

*  Onderweg kun je de speelclubbers nog enkele Schotse 
krijgskunsten bijbrengen: wegduiken wanneer er alarm 
geslagen wordt, in krijgershouding lopen (knieën 
gebogen en handen op de knieën), zich zo snel mogelijk 
verstoppen wanneer de leiding “Hiejaa!” roept, enz.
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Taalkansen in diT spel
mm Interactiefmthematoneel
mm Schotlandmkomtmtotmlevenmdoormdemverhalen,mvragenmenmteke-
ningenmopmdemkaart

mm Toonmillustratiesmtijdensmhetmverhaal
mm Demledenmmoedigenmelkaarmaanmtijdensmdemproeven
mm Laatmdemledenminstructiesmenmopdrachtenmvoorlezen
mm Laatmhenmzelfmliedjesmmaken,mbijvoorbeeldmhetmliedjemoverm
hetmbestekmenmdemsporenmtijdensmdemtocht.m

mm Demledenmmoetenmnadenkenmoverm+mantwoordenmopmdem
vraagmdiemGrendalmstelt

Tikkeltje meer Tip
*  Voorzie verkleedspullen voor je leden, bijvoorbeeld een 

sjerp in Schotse ruiten, een stuk stof waarmee ze een kilt 
maken.
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Spelverloop en -opZet

onThaal
DemChiromkrijgtmbezoekmvanmniemandmmindermdanmHansmOtten,mdem

bevalligemHannemTroonbeeckxmenmdemnetmietsmmindermbevalligemSan-

chezm(dembouwexpert,mwerfleider).mmDitmjaarmheeftmVT4mbeslotenmomm

ThemBlockminmjulliemdorpmopmtemnemen!mmDeelmdemrakwi’smopminmgroepen.mm

Elkemgroepmgaatmopmzoekmnaarmeenmleukemplekminmhetmbosmwaarmzemeenm

kampmbouwen.mmIederemgroepmkrijgtmeenmstartbudgetmmee,mongeveerm

50meurom(nogmnietmtemveel).m

De CenTrale posT
Hans,mHannemenmSanchezmzittenminmdemcentralempost.mmHiermvindenmdem

ledenmdemvolgendemzaken.

mm Werktuigenmmetmbijbehorendemprijs.mmHetmismbelangrijkmdatmdem

ledenmwetenmwelkemmaterialenmzemkunnenmgebruikenmenmwelkemerm

inmomloopmzijn.mmEventueelmkunmjemookmeenmhuurprijsmvermelden.

Voorbeeld:m

mO Hamerm=m75meuromommtemkopen,m10meuromvoorm15mminuten

mO Ballonnenm=m10meurompermstukm

mO Touwm=m150meurompermbol,m25meurompermmeter

mO Ladderm=m75meuro

mm Eenmplattegrondmvanmeenmhuis.mmDaaropmstaanmverschillendem

kamersmenmmeubelsmvermeldm(ofmmooimgetekend).mmOokmdemprijsm

diemdemgroepenmkunnenmverdienenmdoormdiemkamers/voorwerpenm

temmaken,mstaatmerbij.mmBijvoorbeeldmwcm=m50meuro,mbedm=m75meuro,m

salonm=m80meuro.mmWanneermeenmkamermvolledigminmordemis,mkrijgenm

zemnogmextrambudget.mm

heT bouWproCes
Demleidingmgeeftmhetmstartsein.mmDemgroepenmmogenmnumhunmkampm

beginnenmtembouwen.mmOpmdemplattegrondminmdemcentralempostmzienm

zemvoormwelkemmeubelsmenmkamersmzemextramgeldmkunnenmverdienen.mm

Demledenmsprekenminmgroepmafmwatmzemgaanmdoen.mmInmdemcentralempostm

kunnenmzemwerktuigenmgaanmkopenmofmhuren.mmIedermwerktuigmheeftm

eenmprijs.mmDemgroepjesmkunnenmonderlingmonderhandelenmommmate-

rialenmenmwerktuigenmtemwissel,mtemlenenmofmovermtemkopen.mm

Wanneermeenmploegmeenmmeubelmofmkamermafmheeft,mmoetmdiemge-

keurdmwordenmdoormhetmkritischemoogmvanmHanne,mHansmofmSanchez.mm

Sanchezmlooptmvoortdurendminmhetmbosmrond.mmHijmgeeftmtips,msteltm

vragen,mstuurtmwanneermnodigmwatmbij.m

Tegenmhetmeindemvanmdemnamiddagmkomenmallemgroepjesmopnieuwm

bijeenmaanmdemcentralempost.mmDaarmwordtmbekendmgemaaktmwelkm

groepjemwaarinmuitblonk.mmBijvoorbeeld:mgroepjemAmmaaktemhetmmooi-

stemsalon,mgroepjemBmmaaktemeenmgeweldigemkast,menz.mZorgmervoorm

datmiedermgroepjemaanmbodmkomt.m

rakwi’S

The Block 

leeftijd: 10-12mjaar
aantal deelnemers:mmaaktmnietmuit
Terrein: hetmbos
materiaal:mallesmwatmjeminmjemlokaalmvindtmwaarmeemgebouwdmenm

versierdmkanmwordenm(touw,mballonnen,mplakband,mhamer,m
zaag,mplastiekenmbuizen,mladder,menz.),mspeelgoedgeld,mkaart-
jesmmetmdaaropmhetmmateriaalmenmdemprijsm(éénmpermvoorwerp,m
bv.mStoelm=m20meuro),mplattegrondmvanmeenmhuismmetmdaarinm
demverschillendemkamersmenmmeubelsmDmpermkamermenmperm
meubelmstaatmeenmbedragmvermeldmdatmzemhiermeemkunnenm
verdienenm(bv.mStoelm=m20meuro,mtafelm=m30meuro,mkastm=m30m
euro,mzetelm=m25meuro;mtotaalmwoonkamer=m100meuro)

Groepsindeling:mhetmspelmwordtmgespeeldminmminstensmdriemgroe-
pen,mmaarmhetmkunnenmermgerustmmeermzijn

speldoel:mdembedoelingmvanmditmspelmismdemledenmeenmleukemenm
creatievemnamiddagmtembezorgen.mmOpmhetmeindemismelkemgroepm
eenmwinnaar:mdemenemheeftmhetmmeestemgeld,mdemanderemwintm
demprijsmvanmknapstemwc,menz.mmOmdatmSanchezmhetmhelemspelm
doormrondlooptminmdembossen,mkanmhijmdemverschillendemkam-
penmalminspecterenmenmbedenkenmwaarinmelkemgroepmuitblinkt.m
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SPEEL MET SPEL: DA’S CHIROTAAL
Creatief met poetsgerief!

leeftijd: 10-12mjaar
aantal deelnemers:mminstensm6
Terrein:mlokalenmenmplein
materiaal:mminstensm6memmers,m2mbadeendjes,mheelmveelmvod-

denmenmsponsen,m6mdweilen,mMemory-spel,mhockeysticksmofm
bezemstelen,mkommenm(zoveelmalsmermrakwi’smzijn),mallerhandem
kleinmschoonmaakgeriefm(vod,mdweil,mborsteltje,menz.),msuiker,m
glycerine,mafwasmiddel,mmetalenmkapstokken,mpetflessen,m
fietsbanden,mrietjes,mwollenmtouw

Groepsindeling:mJemspeeltmditmspelminmtweemgroepenmvanm
minstensmdrie.mmMaakmvoormdemgroepsindelingmgebruikmvanm
schoonmaakmateriaal.mmBijvoorbeeld:msteekmeenmaantalmrozem
enmblauwemvoddenminmeenmzakm(evenveelmalsmermrakwi’smzijn).mm
Laatmiedermlidminmdemzakmgrabbelenmenmermeenmvodmuitkiezen.mm
Wiemeenmrozemvodmtrekt,mstaatmbijmgroepm1menmwiemgeelmtrekt,m
wordtmgroepm2.

speldoel:mmProbeermmetmjemgroepmzomsnelmmogelijkmeenmemmermtem
vullenmmetmwater.mmHetmwatermkunmjemverdienenmmetmopdrach-
ten.m

Spelverloop en -opZet

onThaal
Demleidingmverwelkomtmdemrakwi’smverkleedmalsm

superheldmdiem‘iets’mtemmakenmheeftmmetmpoetsen.mm

Bijvoorbeeld:mMr.mProper,mDreftman,mZeepboym

(laatmjemfantasiemdemvrijemloop,mmaarmgebruikm

voormjemkostuummschoonmaakattributen,m

bijvoorbeeldmeenmtrekkermalsmwapen,meenm

borstelmalsmhanenkam,mlegemflessenmafwasmid-

delmalsmriem,menz.).mmStelmjezelfmmetmveelmflairmvoorm

aanmdemrakwi’s.mmSchoonmaken?mmDatmklinktmheelm

saai,mietsmdatmjem‘moet’mdoen,mtotaalmnietmstoer.mmDatm

vindmjijmalsmsuperheldmvanmhetmschoonmaakgeriefmflauwekul.mm

Schoonmakenmismjuistmvreselijkmstoer!mmBorstels,mdweilenmenmemmersm

zijnmjouwmwapens.mmDoodmaanmbacteriënmenmschimmels!mm

Vandaagmmogenmdemrakwi’smbewijzenmhoemgoedmhunmsuperschoon-

maakkrachtenmzijn.mm

Deelmdemrakwi’smopminmtweemgroepen.mmDemgroepenmkiezenmvoorm

zichzelfmeenmnaammdiemietsmmetmschoonmakenmtemmakenmheeft.mmElkem

groepmkrijgtmeenmlegememmermmetmdaarinmeenmbadeendje.mmBijmelkem

opdrachtmkunnenmdemgroepenmbekersmwatermverdienen.mmWiemdemproefm

hetmbestemuitvoert,mkrijgtmbijvoorbeeldmdriembekersmwater,mdemtweedem

krijgtmermtwee.mmDemgroepmbijmwiemdembadeendmalsmeerstemovermdemrandm

vanmdememmermvalt,mismdemwinnaar.m

Alsmafsluitermbezoekmjemmetmheelmdemgroepmallemkampen.mmOpmdiemma-

niermkrijgtmelkmkampmdemaandachtmdiemhetmverdient!mmDemledenmgevenm

eenmrondleidingminmhunmeigenmkamp.mm

Taalkansen in diT spel
mm Interactiefmonthaaltoneel
mm Ledenmenmleidingmlevenmzichmhelemaalminmhetmspelmin,mzombeginm
jemvanzelfmtempratenmenmverdermtemfantaseren

mm Demledenmbesprekenmpermgroepmhunmaanpak
mm Demgroepenmonderhandelenmonderlingmommmateriaalmtemruilen
mm Inmdemcentralempostmhangenmdemwerktuigenmenmkamersmmetm
bijbehorendmnaamkaartje

mm Ookmopmdemplattegrondmismtaalmaanwezig:mjembenoemtmdemmeu-
belsmenmdemkamer

mm WerfleidermSanchezmknooptmgesprekjesmaanmmetmdemleden

Tikkeltje meer Tips
*  Dit spel kun je ook op andere locaties spelen.
*  Je kunt de kampen achteraf gebruiken tijdens een bosspel.*  Eventueel kun je een paar keer het bouwen stilleggen om 

samen een spel te doen waarin de groepen het tegen elkaar opnemen voor extra budget.  Bijvoorbeeld kruiwagenrace, om het meeste pingpongballetjes in een bouwhelm gooien, enz.
 * Verkleed je als leiding in presentator of werfleider (met 

overall, bouwhelm, veiligheidsschoenen, enz.)
*  neem van elke groep een foto bij hun kamp.  Die kun je 

achteraf aan je leden meegeven.  Zo hebben ze een fijne 
herinnering aan hun kamp en kunnen ze het aan hun ouders en vriendjes tonen. 

*  Het maakt niet zoveel uit welke bouwmaterialen je 
meeneemt naar het bos.  Je zult verbaasd zijn hoe creatief de rakwi’s met het materiaal omspringen.

*  Iedereen kan schitteren!!
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De proeVen

1.  sponsenoorloG

m Deelmhetmterreinmofmlokaalminmtweeën.mmTrekminmhetmmiddenmeenm

grotemscheidingslijn.mPloegmamstaatmaanmdemenemkant,mploegmbmaanm

demanderemkant.mmElkemploegmkrijgtmeenmemmermwatermmetmdaarinm

eenmhoopmsponsen.mmVoorziemermheelmveelm(eenm40-tal).mmOpmelkem

sponsmstaatmmetmalcoholstiftmeenmlettermgeschrevenm(zorgmdatmerm

voldoendemklinkersminmhetmspelmzitten).mmOpmhetmfluitsignaalmbegin-

nenmdemrakwi’smdemsponsenmopmhunmterreinminmdatmvanmdemanderem

ploegmtemgooien.mmHetmdoelmismzomweinigmmogelijkmsponsenminmhetm

eigenmgebiedmtemhebben.mmWanneermdemleidingmopnieuwmfluit,mmagm

ermnietmmeermgegooidmworden.mmWiemnogmeenmsponsmvastmheeft,m

legtmdiemneer.mmDemtweemploegenmwisselenmnumvanmterreinmenmverza-

melenmallemsponsenmdiemdaarmliggen.mmZemproberenmnumeenmzomlangm

mogelijkmwoordmtemmakenmmetmdemletters.mmSpeelmditmspelmeenmpaarm

keer.mm

2.  DWeilhoCKey

m Eenmklassieker!mmGeefmiedermlidmeenmhockeystickm(ofmstukmbezem-

steel).mmPlaatsmaanmelkemkantmvanmhetmterreinmeenmemmermvolmwater.mm

Probeermnumeenmnattemdweilminmdememmermvanmdemtegenstanderm

temkrijgen.mmDemdweilmmagmenkelmmetmdemhockeysticksmaangeraaktm

worden.m

3. VoDDenDans

m Ditmismeenmvariantmopmstoelendans.mmZetminmdemplaatsmvanmstoelenm

emmersmofmkommenmwaterminmeenmkring.mmGeefmiederemrakwimeenm

vodm(maakmwanneermmogelijkmgebruikmvanmtweemkleurenmvod,m

voormelkemploegmeenmanderemkleur).mmDemrakwi’smgaanmeenmheelmeindm

vanmdemkommenmwatermstaan.mmWanneermdemmuziekmstopgezetm

wordt,mlopenmzemnaarmdemkommenmenmstekenmermhunmvodmin.mmWiem

geenmkommvindt,mvaltmaf.mm

4. DWeilmemory

m LegmeenmMemory-spelmklaarmopmeenmtafel.mmPlaatsmbijmdemtafelmvoorm

elkemploegmeenmemmermgevuldmmetmwater.mmDaarinmzitmeenmdweil.mm

Ietsmverdermvanmdemtafelmstaatmvoormelkemploegmeenmlegememmer.mm

Elkemgroepmwordtminmtweemploegenmgedeeld:mdemMemory-spelersm

enmdemdweildragers.mmWanneermdemMemory-spelersmeenmjuistmpaarm

omdraaien,mmogenmdemdweildragersmvanmhunmploegmdemdweilm

natmmakenmenmuitwringenminmhunmlegememmer.mmDatmblijvenmzem

doenmtotdatmdemanderemploegmeenmMemory-paarmomdraait.mmDanm

schietenmdemdweildragersmvanmdemtegenpartijmimmersminmactie,men-

zovoort.mmWiemopmhetmeindemhetmmeestemwaterminmdemverrememmerm

heeft,mismdemwinnaar.

5. TiKKerTJe sChoonmaaKGerief

m Legmverschillendemkleinemschoonmaakvoorwerpenmbijmelkaar:m

vod,mspons,mdweil,mzeemvel,mborsteltje,menz.mmIedermlidmkiestmeenm

voorwerpmenmsteektmhetminmeenmzak.mmIemandmvanmdemleidingmneemtm

demzakmenmgaatmhalverwegemhetmterreinmstaan.mmDemledenmstaanmopm

eenmrij,mtelkensmopmongeveerm4mmmvanmelkaar.mmDemleidingmneemtm

eenmvoorwerpmuitmdemzakmenmtoontmhet.mmDegenemdiemdatmvoorwerpm

gekozenmheeft,mmoetmlopenmenmzorgenmdatmhijmofmzijmdemeindmeetm

haaltmzondermdatmdemanderenmhemmofmhaarmtikken.mmLuktmdat,mdanm

magmhijmofmzijmhetmvoorwerpmgaanmophalen.mm

m Speelmditmspelmeenmtijdje.mmDemploegmdiemopmhetmeindemdemmeestem

voorwerpenmbemachtigdmheeft,mismdemwinnaar.m

6. reuzenbellen blazen

m Spelenmmetmzeepsopmenmbellenmismechtmgeweldig!mmMaakmzeepsopm

enmlaatmdemrakwi’smopdrachtenmuitvoeren,mbijvoorbeeldm‘blaasm

demgrootstemzeepbel’mofm‘ommhetmeerstmiemandminmeenmzeepbelm

vangen’.mmVerdeelmhetmsopmovermverschillendemkommenmzodatmdem

rakwi’smallemaalmtegelijkertijdmaanmdemslagmkunnen.m

m Belangrijk!mZorgmervoormdatmjemeenmgoedmsopjemmaakt.mHoemdoemjem

dat?

1.m Maakmhetmzeepsopmopmtijdmklaar,mliefstmeenmdagmopmvoorhand!

2.m Losm500mgmsuikermopminm1mlitermwarmmwater.

3.m Mengm750mmlmafwasmiddelminm1mlitermwater.

4.m Mengm60mmlmglycerinemenm5mlmwatermdoormelkaar.

5.m Mengmnumallesmgoedmdoormelkaarmenmlaatmeenmdagjemstaan.m

Hulpmiddelenmommbellenmtemvormen:

mm Maakmvanmeenmmetalenmkleerhangermeenmgrotemcirkel.mmOmwikkelm

demrandmmetmeenmwollenmtouwtjemommdembellenmnietmtembeschadi-

gen.m

mm Maakmvanmeenmopengekniptempetflesmeenmtrechtermwaardoormjem

bellenmkuntmblazen.

mm Neemmeenmtouwmenmrijgmermtweemrietjesmaan.mmBindmhetmtouwmvast.mm

Houdmdemrietjesmverticaalmtegenmelkaar.mmDoopmterwijlmjemdemrietjesm

tegenmelkaarmhoudtmallesminmhetmzeepsop.mmHaalmhetmeruitmenmtrekm

langzaammdemrietjesmuitmelkaar.mmTussenmdemrietjesmontstaatmeenm

velletjemsop.mBeweegmdatmdoormdemluchtmommzomeenmgrotembelmtem

vormen.

mm Legmeenmfietsbandminmzeepsop.mmLaatmiemandmvanmjemledenminmdem

fietsbandmstaan.mmProbeermnumsamenmmetmenkelemanderemledenmdem

fietsbandmvoorzichtigmopmtemheffenmzodatmermrondmdempersoonminm

dembandmeenmbelmontstaat.m

Maak deze activiteit extra taalstimulerend door een 
Memory-spel te maken dat zowel uit afbeeldingen 

als uit woorden bestaat.  Zo vormen het prentje ‘cactus’ en het 
woord ‘cactus’ een paar.
Je kunt gemakkelijk zelf een Memory-spel maken op bierkaartjes. 
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Taalkansen in diT spel
mm Onderlingmoverleggenmenmstrategieënmbepalen
mm Woordjesmvormenmtijdensmdemsponsenoorlog
mm Memorymwaarinmwoordmenmbeeldmgekoppeldmmoetenmworden

*  Geef de ploegen in het begin van het spel de opdracht 
om met schoonmaakmateriaal een ‘ploegkenmerk’ te 
knutselen.  Bijvoorbeeld: sponsen aan een koordje als amulet, beschilderde dweilen als groepsvlag, verknipte dweilen als hoofdband, enz.

*  Met sponsen kun je geweldig goed knutselen.  Je kunt er 
stempels mee maken, de sponsen verknippen en er kransen en juwelen mee maken of figuurtjes. 
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tito’S

in da hood

leeftijd: 12-14mjaar
aantal deelnemers:mvanafm8mspelers
Terrein:mhetmbos
materiaal:m16mverschillendemvoorwerpenm–mvanmelkm4,mbordenmomm

‘tags’mopmtemzetten,mverkleedmateriaal,m4mkleurenmverf
speldoel:mVerdienmmetmjembendemzoveelmmogelijkmpuntenmtijdensm

eenmbosspelmenmdoormelkaarmuitmtemdagenminmopdrachten.

Spelverloop

onThaal
Demleidingmontvangtmdemtito’smverkleedmalsmhiphoppers.mmVerdeelmdem

tito’sminmviermploegenmofm‘gangs’.mmIederemgangmkrijgtmeenmkleur.mmLegmuitm

datmjulliemvandaagmeenmbosspelmgaanmspelen.mmMaarmeerstmmoetenmdem

gangsmhiphopattributenmverdienenmdoormhetmspelm‘gangs of New York’m

temspelen.

Gangs of new yorkm(opmerking:malsmjemnietmvoldoendemtijdmhebt,m

kunmjemditmlatenmvallen)

Demgangsmstaanmtegenovermelkaarminmeenmvierkant.mmInmhetmvierkantm

liggenmverkleedkleren,mhiphopattributen,menz.mmDiemkunnenmzem

verdienenmdoormanderemploegenmuitmtemdagenmvoormeenmopdracht.mm

Bijvoorbeeld:mommhetmsnelstemmetmheelmdemploegmopmeenmstoelmstaan,m

touwtrekken,mpolsen,mommhetmbestemrappen,menz.mDemploegmdiemwint,m

magmeenmvoorwerpmkiezen.mmDemleidingmspeeltmjury.m

in Da hooD
Demledenmverkledenmzichmalsmgangsta’sminmhunmkleuren.mmZemmakenmookm

eenmeigenmtagm(=meenmgraffitisignatuur).mmGamnaarmhetmbosmenmverdeelm

hetminmvierm‘blokken’.mmTussenmdemblokkenmlopenm‘streets’mwaarmdempoli-

tiem(=mleiding)mmagmpatrouilleren.mmElkemgroepmkrijgtmhaarmeigenmblokm

enmmaaktmdaarmeenmkamp.mm

Inmelkmblokmliggenmviermverschillendemvoorwerpenmenmviermexempla-

renmvanmelkmvoorwerpm(inmtotaalmdusm16mvoorwerpen).mmDemgroepenm

moetenmdemvoorwerpenmvanmdemanderenmgaanmroven.mm

Elkmblokmheeftmzijnmeigenmverdedigingsmechanismemvoormwanneerm

zemdemvijandmtegenmhetmlijfmlopen,mbijvoorbeeldmblad-steen-schaar,m

wimpelroof,menz.m

Hetmkomtmeropmaanmommmetmjemgangmzoveelmmogelijkmpuntenmtem

behalen.mmDatmkanmopmverschillendemmanieren.

mm Doormzoveelmmogelijkmverschillendemvoorwerpenminmjemkampmtem

krijgen.mDiemvoorwerpenmsteelmjemuitmdemkampenmvanmdemanderem

gangs.mmJemmagmpermkeermwelmmaarméénmvoorwerpmstelen.

mm Wanneermtweemledenmvanmverschillendemgroepenmelkaarminmhetm

bosmtegenkomen,mmoetenmzemstrijdenmommhetmvoorwerp.mmElkem

gangmheeftmeenmeigenmverdedigingsmechanisme,mdatmdemledenmopm

voorhandmkiezenm(ziemeerder).mmm

Dempolitiemdiemdemstratenmsurveilleert,mmagmeenmvoorwerpmgewoonm

inmbeslagmnemen.mmDempolitiemmagmenkelmopmstraatmlopen,mnietmdoorm

demblokken.m

mm Iederemgangmheeftmopmelkemhoekmvanmzijnmblokmeenmbordmhangenm

metmdaaropmhunmeigenm‘tag’minmdemkleurmvanmdemploeg.mmElkemploegm

krijgtmeenmbusmverfminmhunmkleurmenmenkelempenselen.mmZemprobe-

renmhiermeemhunmtagmopmdembordenmvanmdemanderemploegenmtem

schrijven.mmHoemmeermbordenmzemtaggen,mhoemmeermpuntenmzemopm

hetmeindemverdienen.mmHetmismnietmhetmaantalmtagsmdatmtelt,mwelmhetm

aantalmgetagdemborden.m

mm Opmhetmkruispuntmvanmdemviermstratenmismermeenm‘respectpunt’.mmAlsm

iemandmmetmeenmgestolenmvoorwerpmrondmdatmrespectpuntmloopt,m

krijgtmzijnmofmhaarmgangmmeermrespectmenmdusmookmmeermpunten.mm

Wiemrondmhetmrespectpuntmloopt,mdoetmdatmaltijdmmetmzeermveelm

geroep.mmIemandmvanmdemleidingmhoudtmdatminmdemgatenmenmhoudtm

dempuntenmbij.mmOmdatmermaltijdmpolitiemrondzwermt,mismdatmeenm

gevaarlijkmpunt.mm

mm Dempolitiem(leiding)mhoudtmeenmoogjeminmhetmzeilmenmhoudtmookmdem

puntenmvanmdemgangsmbij.m

mm Opmhetmeindemkanmiederemgroepmextrampuntenmverdienenmdoorm

eenmgeweldigemrapmtemmakenmovermdemanderemploegen.mmDemgangsm

krijgenmhiervoormvoldoendemtijd.mmVervolgensmgaanmdemgangsm

tegenovermelkaarmstaan.mmErmontstaatmeenm‘rap battle’mwaarinmzemdem

tekstenmtegenmelkaarmrappen.mmDemleidingmgeeftmpunten.

Teken het spelbord in het groot en leg het spel aan 
de hand hiervan uit. 
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Taalkansen in diT spel
mm Demtito’smoverleggenmvoortdurendmmetmelkaar.mmZommoetenmzem
takenmverdelen:mtagbordenmbeschermen,mvoorwerpenmstelen,m
hunmblokmbeschermen,mhetmrespectpuntminmhetmoogmhouden.mm
Zemhoudenmelkaarmookmopmdemhoogtemvanmdempositiemvanmdem
politie,mdemvoorwerpenmenmdemanderembendes.

mm Legmhetmspelmuitmaanmdemhandmvanmeen tekeningmvanmhetmspel-
terrein.mmHetmspelmismimmersmnietmzomeenvoudig.

mm Demtito’smwordenmgemotiveerdmommcreatief met taalmommtem
springenmtijdensmdem‘rapmbattle’.

Tikkeltje meer Tips
*  Het spel kan ook op andere locaties gespeeld worden.  Hét 

ideale terrein is wel een bos waar de bomen in vierkanten 
geplant zijn.

*  Het spel kan best lang duren.  Belangrijk is een goede 
voorbereiding en een geweldige inkleding.  

*  Je kunt naast de tagborden ook andere plaatsen voorzien die de gangs kunnen taggen: een plaat die het politiekantoor 
voorstelt, een plaat die een brug voorstelt, enz. 
Vanzelfsprekend is een tag op die ‘verboden plaatsen’ extra punten waard.  Word je betrapt, dan krijg je strafpunten. *  Leef je als leiding volledig uit in de rol van agent.  Dat 
motiveert de leden om zich volledig te laten gaan in hun rol als gangster. 

*  Afhankelijk van de motivatie van de leden kun je hiermee een hele namiddag vullen.  
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het voodoomysterie

leeftijd:m12-14mjaar
aantal deelnemers: onbeperkt
opmerking: Voormditmspelmhebmjemveelmvolkmnodigmdatmeenmrolletjem

willenmspelen.mmSchakelmVB’s,moud-leiding,mmkookploeg,mketi’sm
enmaspi’smin.

Terrein: lokalenm+momgeving
materiaal: fotomvanmhetmlijk,mhuiszoekingsformulieren,mzwartemgri-

meerverfm(voormvingerafdrukken),mvingerafdrukmvanmdemmana-
ger,meenmmesmmetmdaaropmdemvingerafdrukmvanmdemmanagerm
geplakt,mvingerafdrukkenmvoormdemdatabank,meenmlaboverslagm
vanmdempatholoog,meenmbord/grootmvelmpapiermofmkartonmomm
demaanwijzingenmenmdemverbandenmopmtemschrijven,mlegemdoosm
strychnine,m6mkaarsen,meenmvoodoopop,meenmpotmmetmdaarinm
stukjesmhaarmenmnagels,mboekenmvoorminmdemwoonkamermvanm
MadamemSolangemenmLilianemLeblancm(ziempersonages),mboe-
kenmvoorminmhetmpolitiebureaum(ziemlater),mmateriaalmvoormdem
begrafenis,mverkleedklerenmvoormdempersonages

speldoel: Demtito’smvormenmeenmCSI-team.mmZemmoetenmeenm
mysterieuzemmoordmoplossenmdoormopmzoekmtemgaanmnaarmdem
moordenaarmenmzijnmmotief.m

Spelverloop

onThaal
Demtito’smwordenmopgewachtmdoormeenmpolitiecommissarism

(= spelleid(st)er).mmDiemverteltmdatmallemtito’smdeelmuitmakenmvanmhetm

CSI-team,mhetmChiromSpecialmInvestigation-team.mmErmismnetmeenmop-

roepmbinnengekomenmovermeenmmysterieuzemmoord.mmHetmhelemteamm

moetmzichmonmiddellijkmnaarmdemcrime scenembegevenmommvanmdaaruitm

demmoordmopmtemlossen.mmRondmhetmlichaammvanmdemdodemvrouwmligtm

hetmvolmverwijzingenmnaarmvoodoopraktijken.mmEenmrituelemmoord,mzom

lijktmhetm–mofmtochmniet?mm

Watmdemleidingmweetmenmdemtito’smmoetenmontdekken: 

mm Demmoordenaarmvanmdemvrouwmismhaarmtoekomstigemschoonmoe-

der.mmHetmslachtoffermwasmnietmgoedmgenoegmvoormhaarmzoon.mmDem

voodooverwijzingenmwarenmeenmafleidingsmanoeuvremommmoge-

lijkemverdenkingenmafmtemwenden.mmm

mm Hetmspelmverlooptminmfasen.mmInmelkemfasemgeefmjemalsmspelleid(st)merm

eenmbeetjemmeerminfomprijs,mbijvoorbeeldmdoormplotsmietsmtemont-

dekkenmofmtemvertellen.m

De VersChillenDe sTappen 
in heT moorDonDerzoeK

1.  De oproep

m Demcommissarismwachtmdemtito’smop.mmHijmofmzijmlegtmhunmrolmuit.mmDem

tito’smzijnmvanafmnuminspecteurs,mzijmvormenmsamenm

eenmCSI-team.mmIederemtitomkrijgtmeenminspecteurs-

badgemdiemzeminvullenmenmdiemzemaltijdmbijmzichm

moetenmhebben.mDemcommissarismbegeleidtmdem

tito’smnaarmhunmlokaal,mdatmingerichtmismalsmeenm

politiebureau:mboekenmovermplanten,mmedicijnen,m

wapens,mwetboeken,mnotitieschriftjes,mlabohand-

schoenen,mdiepvrieszakjes,mpincet,mverfmvoormvingerafdruk-

ken,mvergrootglas,mgrootmbordmvoormaantekeningen.mmDemcommis-

sarismzelfmmoetmnogmevenmnaarmdemprocureurmommenkelemzakenm

afmtemhandelen.mmHijmofmzijmgeeftmdemtito’smdemopdrachtmommallem

noodoproepenmdiembinnenkomenmviamdemgsmmgoedmopmtemvolgen.mm

m Namongeveermvijfmminutenm

krijgtmhetmCSI-teammeenm

telefoontjembinnen.mmErmism

eenmlijkmgevondenminmhetm

bosmnaastmdemkerkm(tip:mkiesm

eenmmysterieuzemplaatsmuit!).mm

Hetmteammmoetmmeteenmterm

plaatsemkomen.mmAlsmzemverstandigmzijn,mnemenmzemalmwatmonder-

zoeksmateriaalmmeemommvoorwerpenmvanmdemcrime scenemdiscreetm

temonderzoeken.m

2.  plaaTs DeliCT 

m Opmdemmoordplaatsmwachtmdemcommissarismhetmteammop,msamenm

metmdempatholoog.mmDemtito’smmogenmeerstmzelfmhunmbevindingenm

geven.mmWatmzienmze?mmWatmkanmermgebeurdmzijn?mmErmliggenmopmdem

crime scenemtalmvanmvreemdemvoorwerpenmdiemdemtito’smmogenm

meenemen,mzijmhetmzondermermvingerafdrukkenmopmachtermtemlaten.mm

Hebbenmzemlabohandschoenen,mpincettenmenmplasticmzakjesminm

hetmpolitiebureaumlatenmliggen?mmDanmmoetmiemandmzemsnelmgaanm

halen.mmOokmdempatholoogmvoertmeenmonderzoekmuit.mmHijmkanmvoor-

lopigmenkelmvaststellenmdatmermzesmsteekwondenmaanwezigmzijnm

opmhetmlichaam.mmDemrestmmoetmhetmautopsieverslagmaanmhetmlichtm

brengen.mm

m

Voor dit spel is een goede voorbereiding een must!
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3.  briefinG in heT poliTiebureau

m HetmCSI-teammkeertmterugmnaarmhetmbureau.mmDaarmwordtmalleminfom

samengebracht.mmAlsmermeenmbordmaanwezigmis,mkunmjemdaarmallesm

opmnoteren.mmWatmwetenmzemallemaalmalmvanmhetmslachtoffermenmdem

doodsoorzaak?mm

Inmhetmbureaumkanmhetmteammookmdem

gangsterdatabankminkijken.mmDatmismeenm

kaftmmetmvingerafdrukkenmenminfomoverm

mogelijkemdaders.mmDemcommissarism

steltmvoormommopmbuurtonderzoekmtem

gaanmommzomtemwetenmtemkomenmwiemhetm

slachtoffermismenmextramaanwijzingenmtem

vinden.mmHetmteammkrijgtmvanmdemcom-

missarismeenmfotomvanmhetmslachtoffer.mm

Eensmhetmteammweetmwiemhetmslachtofferm

is,mkanmhetmopmfamiliebezoekmgaan.mmHetmspreektmvoormzichmdatmdem

familiemsubtielmenmdiscreetmbenaderdmmoetmworden.mmDemgetuigenm

enmfamilieledenmwordenmgespeeldmdoormleiding,moud-leiding,m

keti’s,maspi’smofmChirosympathisanten.mm

m Letmop:m

mm Huisbezoekenmkunnenmenkelmgebeurenmwanneermermeenmhuis-

zoekingsbevelmverkregenmis.mmDatmmoetenmzemaanvragenmbijmdem

commissaris,mdiemcontactenmlegtmmetmeenmofficiermvanmjustitie.mm

mm Hetmteammmagmvingerafdrukkenmafnemenmvanmgetuigenmenm

mogelijkemdaders.mmMisschienmkomenmzemwelmovereenmmetmdiem

inmdemgangsterdatabank.m

5.  De beGrafenis

m Demfamilie,mvriendenmenmkennissenmverzamelenmvoormdembegrafe-

nismvanmdemvermoordemvrouw.mmDemvriendmvanmdemvrouwmismenormm

aangedaan.mmZijnmmoedermtroostmhemmenmismschijnbaarmverdrietigm

(zijmismdemmoordenaresmmaarmdatmweetmhetmCSI-teammnogmniet).mm

HetmCSI-teammkijktmvanmopmeenmafstandmtoe.mmMerkenmzemietsmopval-

lendsmop?

6. heT moorDWapen en heT paTholoGieVerslaG

	 Namdembegrafenismgaatmhetmteammterugmnaarmhetmpolitiebureau.mmDem

commissarismbeslistmommnogmeensmnaarmdemplaatsmdelictmtemgaan.mm

Opmhetmlijkmwarenmduidelijkemmesstekenmaanwezig.mmErmmoetmdusm

eenmmesmgevondenmworden.mmZondermdatmiemandmvanmdemtito’smhetm

ziet,mverbergtmiemandmvanmdemleidingmeenmmesmmetmeenmduidelijkem

vingerafdrukmopmdemmoordplaatsm(hetmmesmenmdemafdrukmzijnmvanm

JohnmLemonnay,mmeerminfomvindmjembijmdempersonages).mm

m Ookmhetmverslagmvanmdempatholoogmismklaarmenmdaarmstaatmheelmwatm

nuttigeminfomin.mmOpmhetmverslagmstaatmhetmtelefoonnummermvanmdem

patholoogmdiemaltijdmopgeroepenmkanmwordenmalsmermmeermvragenm

zijn.mmInmhetmverslagmstaatmdatmermstrychninemgevondenmisminmhetm

bloed.mmWatmdatmjuistmis,mmoetenmdemtito’smonderzoekenm(strych-

ninemismrattenvergifmenmdatmblijktmdemechtemdoodsoorzaakmtemzijn).mm

Voorziemenkelembladenminfomovermstrychninemenmanderemmiddelen.mm

Jemvindtmdieminfomopmhetminternet.m

7.  briefinG

m Jemmagmgeregeldmeenmbriefingmhoudenminmhetmpolitiebureaumomm

dembewijzen,maanwijzingenmenmmotievenmbijmelkaarmtembrengen.mm

Opmhetmeindemvanmhetmspelmismermeenmlaatstembriefing,mwaarmdemtito’sm

demdadermbepalen.mmZemgaanmdiempersoonmarresterenmenmverhorenm

hem.mmHetmpersonagemverteltmuiteindelijkmdemwaarheid.m

De personaGes
Enkele	opmerkingen	bij	de	personages:

mm Eenmpersoonmkanmmeerderempersonagesmspelen,mmetmuitzonderingm

vanmdemcommissaris

mm Afhankelijkmvanmhetmaantalmacteursmkunmjempersonagesmschrappenm

ofmbijmverzinnen

mm Hoemmeermjemdempersonagesmuitdiept,mhoemmeermhetmspelverloopm

onverwachtemwendingenmzalmaannemen.mmDemtito’smzullenmachterm

allesmmotievenmenmaanwijzingenmgaanmzoeken.mmLaatmjemfantasiem

maarmdemvrijemloop,mzolangmjempersonagesmnumenmdanmwatmessenti-

eleminfomlossen.m

1.  CaT aVer, heT liJK

	 Datmpersonagemmoetmnietmgespeeldmwordenmdoormeenmlevendem

persoon,mmaarmmagmvervangenmwordenmdoormeenmpaspop.mmCatmism

eenmknappemmeidmvanm23mjaar.mmZemwasmeenmechtemhartenbreeksterm

enmveelmmeisjesmlusttenmhaarmdanmookmrauw.mmInmhetmverledenmheeftm

zemveelmjongensmversletenmmaarmsindsmeenmjaarmismzemsamenmmetm

haarmvastemvriend,mdembekendempopzangermSammymT.mmZemhaddenm

plannenmommvolgendemmaandmtemtrouwenmopmhetmromantischem

eilandmIbiza.mm

2.  liliane leblanC, De ToeKomsTiGe sChoonmoeDer

m Lilianemismeenmarrogantmtype.mmZemkijktmopmiedereenmneermenmheeftm

Suggesties voor de inkleding van de moordplaats

*  Een lijk (paspop of een figurant) dat lelijk is toegetakeld, met 

bloed (ketchup)
*  Enkele mysterieuze stenen
*  Rond het lijk 6 kaarsen
*  Een voodoopop doorprikt met naalden en gedrenkt in rode 

verf.  Je kunt hiervoor een oude pop gebruiken of een pop 

knutselen uit takjes en vodden. 

*  Een pot met daarin enkele plukken haar en nagels

*  Enkele voodoowoorden (op de grond geschreven, op een 

vel papier verstopt in een fles, enz.).  De betekenis van de 

woorden moeten de tito’s zelf achterhalen door getuigen 

te ondervragen of door ze op te zoeken in boeken.  Je kunt 

teksten over voodoogeesten van het internet afprinten.  

Voorbeeldzinnen: 
 “Ik bezit uw bloed.  Het kruipt en danst diep onder mijn huid.  

Vrees mij, ondertekend Bokor.”,  “Loa Jean-Zandor was hier”.

*  Enkele tarotkaarten (je kunt die zelf maken of de afbeeldingen 

opzoeken op het internet).  kies kaarten die tot de verbeelding 

spreken zoals ‘de dood’, ‘de duivel’ of ‘de geliefden’. 
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weinigmcontactmmetmdemomgeving.mmZemismheelmbeschermendmoverm

haarmzoon.mmZemvindtmgeenmenkelemvrouwmgoedmgenoegmvoormhaarm

oogappel.mmLilianemismookmeenmtikkeltjemexcentriek.mmZemhoudtmzichm

bezigmmetmkabbala,mJapansemdansbewegingen,mZenboeddhismem

enmalternatievemgeneeskunde.mmOpmhetmeindemvanmhetmspelmver-

stoptmdempersoonmdiemLilianemspeeltmeenmdoosjemstrychnineminmhaarm

woonkamer.mmDatmismhetmgifmwaarmeemzemCatmvermoordmheeft.mmDem

messtekenmenmdemvoodoovoorwerpenmwarenmeenmafleidingsma-

noeuvre.mm

3.  maDame solanGe, the voodoo queen

 MadamemSolangemwoontmnogmnietmzomlangminmBelgië.mmZemismafkom-

stigmuitmHaïtimenmspreektmmetmeenmFransmaccent.mmDembuurtbewo-

nersmzijnmbangmvanmhaarmomdatmermvanmhaarmgezegdmwordtmdatmzem

aanmvoodoomdoet,mmaarmdatmismallemaalmsterkmoverdreven.mmZemkanm

welmeenmbeetjemhandlezenmenmkaartlezen.mmMadamemSolangemweetm

welmveelmovermvoodoomomdatmdemvoodooverhalenmtotmdemcultuurm

vanmHaïtimbehoren.mm

4.  sammy T., De GeliefDe Van heT liJK

m Sammymismeenmgevoeligemjongenmdiemergmmetmzijnmuiterlijkmbezigm

is.mmHijmismdanmookmeenmberoemdempopstermdiemtweemjaarmgeledenm

inmBelgiëmdoorbrak.mmOpmhetmmomentmvanmdemmoordmwasmhijminm

demVerenigdemStaten,mwaarmhijminmenkelemtelevisieshowsmmoestm

optreden.mmHetmspreektmvoormzichmdatmSammymheelmergmrijkmis.mmDem

gruwelijkemmoordmopmzijnmvriendinmgrijptmhemmenormmaan.mmHijm

doetmnietsmandersmdanmhuilenmenmmeligemliedjestekstenmschrijven.mm

Zijnmmoedermlijktmzijnmenigemsteunminmditmmoeilijkemrouwproces,m

maarmeigenlijkmvindtmhijmhaarmeenmopdringerigmonmens.mm

5.  John lemonnay, De manaGer

m JohnmismdemmanagermvanmSammy.mmHijmismeenmheelmopzichtigmtypem

datmgraagmuitpaktmmetmzijnmrijkdom.mmZijnmlevensdoelmismSammy’sm

succesmoptimaalmbenuttenmzodatmhijmermzelfmrijkmvanmwordt.mmHijm

spreektmvolmlofmovermSammymmaarmhetmdruiptmervanmafmdatmhijmdem

goedhartigemjongenmfinancieelmwilmuitpersen.mmOnlangsmheeftmhijm

vernomenmdatmSammymmetmCatmwildemtrouwen.mmJohnmvreesdemdatm

ditmdempopulariteitmvanmSammymbijmdemvrouwelijkemfansmserieusm

zoumdoenmdalen,meenmstreepmdoormzijnmrekening.mm

m Johnmismeenmferventmjager,mhijmdoetmnietsmlievermdanmopmsafarim

trekkenmnaarmKeniamommdaarmleeuwenmtemdoden.mmHijmheeftmeenmuit-

gebreidemwapencollectiemenmismdaarmergmtrotsmop.mmInmdemloopmvanm

hetmspelmwordtmeenmmesmuitmzijnmcollectiemgevondenmmetmdaaropm

zijnmvingerafdrukm(eenmstukjempapiermmetmeenmvingerafdrukmopm

hetmmesmgeplakt).mmDeminspecteursmzullenmdenkenmdatmJohnmerm

voormietsmtussenzit,mmaarmJohnmverteltmdatmhijmhetmmesmeenmweekm

geledenmaanmSammymheeftmgegeven.mmInmzijnmnieuwstemvideoclipm

vanmdemsinglem‘ImKillmYoumInmThemNightmWithmAmBlikskemSprite’mmoetm

hijmeenmdansscènemdoenmmetmeenmmesmenmSammymwildemalmwatm

oefenen.mm

6.  luC Guber, De paTholooG

m Eenmteruggetrokkenmenmergmverzorgdempersoonminmeenmwitmstof-

pak.mmHijmzegtmnietmveelmenmcommuniceertmveelmlievermviamversla-

gen.mm

7.  meneer pasToor

m DempriestermdiemdembegrafenismvanmCatmAverminmgoedembanenmleidt.m

8.  buurTbeWoner 1

m Buurtbewonerm1mheeftmviamviamgehoordmdatmermraremvoorwerpenm

aangetroffenmwerdenmbijmhetmslachtoffer.mmHijmbrengtmdieminmver-

bandmmetmmevrouwmSolange,meenmduisteremdamemdiempasminmdem

buurtmwoont.mmZemhoudtmzichmbezigmmetmvreemdempraktijken,mnaarm

hetmschijntmvoodoo.mmDembuurmanmheeftmooitmbijmhaarmthuismeensm

driemdodemkippenmzienmhangenminmdemtuin.mmDem‘heks’,mzoalsmzemhaarm

inmdembuurtmnoemen,mwasmerbijmaanmhetmdansen,mallemaalmheelm

verdacht.

9.  buurTbeWoner 2

m Buurtbewonerm2mvindtmmevrouwmSolangemookmmaarmeenmrare,m

maarmeigenlijkmwoontmdembuurtmvolmzonderlingemtypes.mmOvermdem

anderemburenmkanmzemookméénmenmandermvertellen.

m liliane:meenmvreemdmoudmvrouwtje,mwatmteruggetrokken.mmNietm

bepaaldmsympathiek,mmaarmopmzichmhebmjemermnietmveelmlastmvan.

m sammy:meenmlieve,mvriendelijkemjongenmdiemondanksmzijnmsuccesm

altijdmgoedendagmkomtmzeggen.mm

m De manager:mismaltijdmbijmSammy,mmaarmismeenmstukmmindermvrien-

delijk.m

m Cat: eenmliefmmeisje,mmaarmermwordtminmhetmdorpmgezegdmdatmzem

eenmdrugsprobleemmhad.mmAlsmCatmmetmSammymopmbezoekmgingmbijm

Lilianemkonmjemgeregeldmkletterendemruziemhoren.mmWaarovermdiem

ruziesmgingen,mweetmdembuurtbewonermniet.m

10. buurTbeWoner 3

m Hijmverteltmovermdemanderempersonagesmhetmvolgende.

 Cat: zijnmdochtermgingmvroegermveelmopmstapmmetmhaar.mmDembuurt-

bewonermvondmdatmgeenmgoedemzaakmwantmhetmslachtoffermwasm

Richt ergens een woonkamer van Liliane in en plaats 
daar objecten in zoals boeken over alternatieve 

geneeskunde, potjes kruiden, kaarsen en foto’s van haar zoon. 

Geef de persoon die madame Solange speelt vol-
doende info over voodoo zodat ze de vragen van de 

inspecteurs kan beantwoorden.  

Inkleding:  richt ergens een heel kleurrijke woonkamer in voor 
madame Solange.  Wat moet er zoal in die kamer aanwezig zijn?  
Boeken of teksten over voodoo en handlezen, tarotkaarten (waar 
er enkele van ontbreken), veren (die vaak gebruikt worden in voo-
doorituelen), kaarsen, gekleurde doeken als wandversiering, enz.
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nogalmeenmfeestbeest,mzemsleurdemzijnmdochtermmeeminmhetmverderf.mm

Ermwerdmgezegdmdatmzemdrugsmgebruikte.mmDemdochtermvanmdem

buurtbewonermheeftmdemvriendschapsbandmmetmCatmverbrokenm

omdatmdiemhaarmliefmhadmafgepakt.mmZijnmdochtermwasmhierdoormzom

aangedaanmdatmzempromptmnaarmIJslandmvertrokkenmismommdaarm

geitenmtemgaanmhoeden.m

 liliane: eenmonvriendelijkemdamemdiemhetmhoogminmhaarmbolmheeft.mm

Zemvoeltmzichmtemgoedmvoormdembuurt.mmZemkonmhetmnietmgoedmvin-

denmmetmCat,mmaarm–mzomdenktmdembuurtbewonerm–mmisschienmhadm

datmtemmakenmmetmCatsmlosbandigemverleden.m

11. Commissaris

m Demcommissarismismdemspelleid(st)er.mHijmofmzijmkanmwanneermnodigm

telefonischmcontactmopnemenmmetmallempersonagesmommhetmspelm

verdermtemlatenmlopenmofmtemvertragen.mmDemcommissarismzietmookm

toemopmdemdiscretiemenmhetmvolgenmvanmdemregelsmvanmzijnmofmhaarm

inspecteurs.mm

12. inspeCTeurs

m Demtito’s

m

13. GanGsTers uiT De DaTabanK

m Dempersonagesmuitmdemdatabankmkunnenmviamdemcommissarism

opgeroepenmwordenmvoormondervraging.

14. een aDVoCaaT

m Eventueelmkunmjemeenmadvocaatmvoorzienmalsméénmvanmdempersona-

gesmdatmzoumwillen.m

Tikkeltje meer Tips
*  De rol van de commissaris is heel belangrijk.  Hij of zij kan aan het spel een andere wending geven door vragen te stellen en personages opdrachten te geven.  De commissaris zorgt er ook voor dat de tito’s gemotiveerd blijven. 

*  Vraag aan de mensen die een rol spelen om zich goed in te 
leven.  Improviseren mag, zolang ook de essentiële info wordt meegegeven.  

*  Het scenario is slechts de basis van het spel.  Hoe het spel zich ontwikkelt, is sterk afhankelijk van de inzet van de tito’s en van het inlevingsvermogen van de personages. 
*  Je kunt het scenario zonder problemen aanpassen en 

opbouwen rond een ander thema.  

Taalkansen in diT spel
mm Demledenmondervragenmgetuigen
mm Zemzoeken infomopminmboekenmenmteksten
mm Zemleven zich inmeenmrolminm(bv.mfamiliebezoek)
mm Zemnoterenmaanwijzingenm
mm Zembrengen aanwijzingen samen,mmakenmschema’smenmbe-
sprekenmdie
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argument’-kaartmkanmafgeven.

mO Jankkaartm(5mkaarten):mmmetmdiemkaartmwinmjemdemsympathiem

vanmdemjury.mmInmplaatsmvanmargumentenmaanmtemhalen,mbeginmjem

temhuilen.mmJemwintmdemhartenmvanmdemjurymenmbijgevolgmookmdem

stelling.

mO ambraskaartm(2mkaarten):mmHelp!mmHetmdebatmgaatmermzomwildmaanm

toemdatmhetmtotmscheldenmenmvechtenmkomt.mmWiemdezemkaartmopm

tafelmlegt,mdaagtmdemtegenpartijmuitmvoormeenmspelletjemarmwor-

stelen.mmDemwinnaarmwintmookmdemstelling.

mO ‘scheet in een fles’-kaartm(5mkaarten):mmVerkooptmdemtegen-

standermvolgensmjoumgebakkenmlucht?mmLegmdezemkaartmopmtafel,m

legmuitmwaarommjemzeminzetmenmwinmdemstelling.

mO splitsingskaartm(2mkaarten):mmWanneermjemdezemkaartminzet,m

moetmdempartijmdiemdemstellingmwintmdemhelftmvanmhaarmpuntenm

aanmjouwmteammafstaan.mm

mO Dictatorkaartm(1mkaart):mmDezemkaartmgeeftmjouwmteammdem

absolutemmacht!mmJemkuntmdezemkaartmpasmopmhetmeindemvanmeenm

debatrondem(dusmnam5mstellingen)minzetten.mmJemwintmmeteenm

heelmdemdebatronde.mmTijdensmhetmdebatmkunmjemjezelfmheelmar-

rogantmopstellenmofmdemmeestmonzinnigemargumentenmgeven.mm

Ermismniemandmdiemjoumietsmkanmmaken!mm

2.  De opDraChTen

Doormopdrachtenmuitmtemvoerenmkunnenmdempartijenmdemhierbovenm

beschrevenmkaartenmverdienen.mmDemwinnaarmvanmelkemopdrachtmmagm

6mkaartenmtrekken,mdemtweedem4menmdemverliezerm2.mmDempartijenmkun-

nenmhunmkaartenmbijmeenmvolgendemdebatrondeminzettenmofmopsparenm

voormeenmvolgendemronde.m

1.  risk met de eigen gemeente of stad. mNeemmeenmkaartmvanmdem

gemeentemofmstadmvanmjouwmChirogroepmenmverdeelmzeminmvakkenm

(dorpen,mwijken,m...).mmMaakmvanmallemvakkenmapartemkaartjesmenm

deelmdiemuitmaanmdempartijen.mmElkempartijmmagmeenmaantalmpionnenm

ofmlegersmopmhunmvakkenmzettenm(hetmaantalmlegersmismafhankelijkm

vanmhetmaantalmvakkenmopmdemkaart,mmaarmzorgmervoormdatmerm

ongeveermdriemlegersmpermvakmkunnenmstaan).mmDempartijenmdagenm

elkaarmnumuitmommtemdobbelen.mm

mO Wiemhetmhoogstemdobbelt,mverliestmeenmleger.mm

mO Permvlakmdatmjemwint,mmagmjemdemvolgendemrondemtweemextram

legersmopmeenmkaartmzetten.m

mO Eenmgroepmmagmpermbeurtmmaarmdriemkeermeenmanderemgroepm

uitdagen.mmDanmgaatmdembeurtmnaarmdemvolgende.m

mO Jemkuntmjembeurtmpassenminmruilmvoormtweemlegers.mm

mO Wiemopmhetmeindemhetmmeestemvakkenmheeft,mismdemwinnaar.mmOmm

hetmextraminteressantmtemmaken,mkunmjemopmelkmgebiedmookmeenm

waardemplakken.mmZomwonenmerminmeenmbosrijkmgebiedmweinigm

mensenmenmvallenmermdusmweinigmstemmenmtemronselen.mmHetm

gebiedmismvoormeenmpolitiekempartijmdusmmindermwaard.mmDemdrukm

bewoondemgebiedenmzijnmdanmweermmeermwaard,menzovoort.

2.  levend schaken.mmMaakmopmdemgrondmeenmgrootmschaakbordm

(metmafspanlint,mkrijtmofminmhetmzand).mmTweemploegenmnemenmhetm

tegenmelkaarmop.mmZemstellenmzichmtegenovermelkaarmop,melkmaanmdem

buitenstemlijnmvanmhetmspelterrein.mmIemandmvanmploegm1mspringtm

keti’S
ambras in de Wetstraat

leeftijd:mm16+
aantal deelnemers:mminstensm4,minmminstensm2mgroepen
Terrein:mmLokaal,mstraat,mplein,mstad,menz.
materiaal: mPapier,mpennen,mstiften,mkarton,meventueelmfototoe-

stel,menz.
speldoel: mHetmdoelmismommdemgrootstemjongerenpartijmtemworden.mm

Jemkuntmookmprijzenmuitreikenmvoormdembestemdebatteerder,mhetm
bestemboek,mdemmooistemaffichecampagne,menz.

Spelverloopm

onThaal
Richtmhetmketilokaalminmalsmeenmparlementm(spreekgestoelte,mtafelsmenm

stoelenminmeenmhalvemcirkel).mmVraagmdemketi’smommplaatsmtemnemenmaanm

demtafels.mmVanmopmhetmspreekgestoeltemlegtmdemleidingmdemopdrachtm

vanmdezemmiddagménmdezemweekmuit.mmInderdaad,mtijdensmdemweekmzalm

hetmspelmverdermdoorgaan.mmDemontknopingmvolgtmdemweekmnadien.mm

Demketi’smkrijgenmdemopdrachtmommeenmjongerenpartijmopmtemrichten.mm

Zomvindtmermeenmdebatwedstrijdmplaatsmwaarinmdempartijenmpuntenm

kunnenmverdienen,mmaarmelkaarmookmeenmserieuzemhakmkunnenmzet-

ten.mmGedurendemdemrestmvanmdemnamiddagmkrijgenmzemdemtijdmomm

plannenmtemsmeden,mhunmcampagnemuitmtemdenken,mpromomtemverzin-

nen,menz.mm

heT DebaT
Hetmeerstemdeelmvanmdemnamiddagmismeenmdebat.mmErmzijnmviermgespreks-

rondes,mmetmtelkensmvijfmstellingen.mmDempartijenmproberenmelkaarm

ondermtafelmtempraten.mm

Ommhenmhierbijmtemhelpen,mkunnenmdempartijenmkaartenmverdienenmdiem

zemtijdensmhetmdebatterenmkunnenminzetten.mmDiemkaartenmkunnenmzem

verdienenmtijdensmopdrachtenmdiemvoormelkemnieuwemdebatrondemuit-

gevoerdmworden.mmAlsmermgeenmbeslissendemkaartenmingezetmworden,m

bepaaltmdemleidingmwiemhetmdebatmwint.mmDemleidingmkanmookmextram

puntenmgevenmvoormdemgroepmdiemextramsterkmuitmdemhoekmkomt.m

1.  De KaarTen + hun beTeKenis

m Tijdensmhetmdebatmkunnenmdempartijenmkaartenminzettenmommhetm

debatmtemwinnenmofmommanderempartijenmtempesten.m

mO ‘Goed argument’-kaartm(25mkaarten):mzetmjemdiemin,mdanmwinmjem

eenmstelling.mm

mO ‘slecht argument’-kaart (15mkaarten):mwanneermeenmgroepm

aanmhetmwoordmis,mkunmjemdiemkaartminzetten.mmDemgroepmaanmhetm

woordmverliestmdemstelling,mjouwmgroepmwint.

mO rond-de-pot-draaikaartm(5mkaarten):mzetmjemdiemkaartmin,mdanm

kunmjemblijvenmpraten,mzelfsmalmismhetmhelemaalmnaastmdemkwes-

tie.mmJemwintmdemstelling,mtenzijmeenmanderemgroepmeenm‘slechtm
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opmeenmvakminmhetmveld.mmVervolgensmismploegm2maanmdembeurt.mm

Wanneermdegenemdiemspringtmiemandmvanmdemtegenpartijminmeenm

omliggendmvlakmkanmraken,mligtmdiemlaatstemuitmhetmspel.m

mO Geefmelkemspelermeenmapartem‘handicap’:miemandmdiemenkelm1mvakm

vooruitmkanmspringen,miemandmdiemzowelmvooruitmalsmachteruitm

kanmspringen,miemandmdieminm1mbeurtmopm2mvakkenmmagmsprin-

gen.

mO Wanneermjemditmspelmmetmweinigmspeelt,mkunmjemtochmvariatiem

brengenminmdem‘handicaps’.mmDraaimvoormelkemspringbeurtmaanm

eenmradmwaaropmdemverschillendemsprongenmstaan.mmOfmdobbelm

enmbepaalmbijmwelkmaantalmogenmjemhoemmagmspringen.mm

mO Demploegmvanmwiemermhetmlangstmiemandminmhetmveldmblijftmstaan,m

ismdemwinnaar.m

3.  paintball met tunnelzicht.mmMaakmvoormelkemspelermeenmbrilm

vanmtweemrolletjesmwc-papier.mmHierdoormheeftmiedereenmlastmvanm

tunnelzichtm(eenmgebrekmaanmeenmbredemkijkmismimmersmietsmwaarm

sommigempoliticimwelmeensmlastmvanmhebben).mmSpeelmnumpaintballm

metmnattemproppenmtoiletpapier.mmDemteamsmgaanmverspreidmstaanm

overmhetmterreinmenmproberenmelkaarmzoveelmmogelijkmtemraken.mm

mO Raakmjemiemandmvanmdemtegenpartij,mdanmverdienmjemeenmpunt

mO Raakmjemeenmpartijgenoot,mdanmverliesmjemeenmpunt

mO Demleidingmismscheidsrechter

4.  een goed draaiende regering van mensen.mmNietsmismzom

belangrijkmvoormhetmpolitiekemklimaatmalsmeenmgoedmdraaiendem

regering.mmMaakmeenm‘voertuig’mvanmmensenlichamenmenmrolmeenm

afstand.mmWiemalsmeerstemdemfinishmhaalt,mismdemwinnaar.

mO Iedereenmmoetmconstantminmcontactmstaanmmetmhetmvoertuig

mO Niemandmmagmgewoonmwandelen

m

De DebaTTen
Elkemdebatrondembestaatmuitmvijfmstellingenmwaarovermdempartijenm

discussiëren.mmVoormelkemstellingmkrijgenmzemevenmdemtijdmommtemover-

leggen.mmDemleidingmkanmzelfmbepalenmwelkemonderwerpenmaanmbodm

komen.mmEnkelemvoorbeelden:

1. Doodstraf en folteren

mO Stelmdatmiemandmeenmbommverborgenmheeftmondermhetmkonink-

lijkmpaleism(ofmeenmandermbelangrijkmgebouw).mmOvermenkelemurenm

gaatmdiembommaf.mmDembommenleggermismondertussenmopgepakt.mm

Magmjemhemmfolterenmommdemexactemlocatiemvanmdembommtem

wetenmtemkomen?m

mO Demdoodstrafmismdémmaniermommherhalingmvanmmisdadenmtem

voorkomen.

mO Wiemeenmlevenmneemt,mmoetmermookmeenmgeven.

mO Demdoodstrafmismeenmbarbaarsemmaniermvanmstraffen.

mO Criminelenmdiemdemdoodstrafmmoetenmkrijgen,mzijnmmoorde-

naars,mpedofielenmenmtuinkabouterdieven.

2. abortus

mO Voormeenmabortusmhoefmjemjemnietmtemschamen.

mO Alsmjemtweemkeermeenmabortusmgehadmhebt,mbenmjemdom.

mO Jongensmmoetenmeenmstemmhebbenminmdembeslissingmoverm

abortus.

mO Adoptiemismnogmaltijdmbetermdanmabortus.

mO Abortusmismmoord.

Drugsbeleid

mO Softdrugsmmogenmnooitmgelegaliseerdmworden.m

mO Alcoholmmoetmvolledigmafgeschaftmworden.mmHetmismtenslottemeenm

harddrug.m

mO Ermmoetenmmeermdrugcontrolesmkomenmaanmdemschoolpoort.

mO Alsmjemvoorzichtigmbentmmetmdrugsmkanmermnietsmgebeuren.m

mO Cannabismwordtmgebruiktmommmensenmtemgenezenmenmismdusm

goed.

Kernenergie

mO Kernenergiemzorgtmvoormradioactiefmafval.mmAfschaffenmdiemhan-

del!mmOvermeenmpaarmjaarmmoetenmallemkerncentralesmgeslotenm

worden.m

mO Kernenergiemismnergensmvoormnodig.mmLevemzonnepanelenmenm

windmolens!

mO Alsmwemvoldoendemenergiemuitmmolensmwillenmhalen,mdanmmoe-

tenmwemheelmhetmlandschapmvolmzettenmenmdatmismnietmbepaaldm

mooi!

mO Kerncentralesmzijnmgevaarlijk.mmKijkmmaarmnaarmdemrampminmTsjer-

nobyl.m

mO Kerncentralesmsluitenmismnietmhaalbaar,mtenzijmwijmallenmdrastischm

onzemmaniermvanmlevenmaanpassen.mmDémoplossingmismeenmalge-

menem‘backmtombasics’-mentaliteit.mmWemmoetenmzuinigermgaanm

levenmenmonsmmetmmindermtevredenmstellen.m

De campagne

Demrestmvanmdemnamiddagmmogenmdempartijenmaanmhunmcampagnem

werken.mmTijdensmdemweekmwerkenmdemketi’smhieraanmverdermenmvoerenm

zemactie.mmDemweekmnadienmvolgtmdemontknoping.mmDempartijmdiemdem

meestempuntenmheeft,mismdemeindoverwinnaar.m

Watmdempartijenmzoalmmoetenmbereiken,mkunmjemalsmleidingmzelfmwatm

bepalen.mmEnkelemvoorbeelden:

mO Eenmnaammzoekenmvoormhunmpartij

mO Eenmsloganmverzinnen

mO Eenmprogrammamopstellenmdatmzichmspecifiekmnaarmjongerenm

richt

mO Hunmstandpuntenmaanmhetmpubliekmbekendmmakenm(hoemmogenm

zemzelfmkiezen,mbv.maffiches,mflyers)

Dempartijenmkunnenmextramstemmenmverdienenmvanmdemleidingmdoorm
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bijvoorbeeld:

mO eenmfotomtemmakenmmetmeenmbekendmpersoon

mO eenmfotomtemmakenmmetmdemburgemeester

mO aanwezigmtemzijnmopmeenmliefdadigheidsevenementm

mO éénmiemandmvanmdempartijmeenmboekmtemlatenmschrijvenm(eenmkaftm

metmdemtitelmenmeenmtekstjemaanmdemachterkant)

Startmeenmlastercampagnemtegenmeenmgroep,mdanmmoetmdiemgroepm

zichmdemweekmnadienmkomenmverantwoordenmvoormeenmtribunaal.mmDem

groepmverliestmookmstemmen.m

Nietmalleenmdemleidingmgeeftmpunten,mookmhetmgrotempubliekmkanm

stemmen.mmStemmenmkunmjemronselenmdoor:

mO mzoveelmmogelijkmvriendenmtemmakenmopmFacebookmofmNetlog

mO stemmersmeenmmailmtemlatenmsturenmnaarmeenmspeciaalmgemaaktm

e-mailadres

mO echtemstembriefjesminmeenmbrievenbusmtemsteken

mO demweekmnadienmzoveelmmogelijkmvolkmnaarmdemChiromtemlokkenm

(brengmalmjemvriendenmmee!)

Tikkeltje meer Tips
* Je kunt dit spel spelen tijdens het bivak.  Afhankelijk van je programma kun je dit het hele bivak doen, of maar één of 

enkele dagen.
* Je kunt de keti’s ook enkele zondagen doorheen het jaar de tijd geven om stemmen te ronselen.  Laat ze bijvoorbeeld 

tijdens de week foto’s maken om extra stemmen te winnen.

Taalkansen in diT spel
mm Samenwerkingmenmoverlegmtijdensmdemopdrachten.
mm Elkempartijmoverlegtmommtotmstandpuntenmtemkomenmwaarmzem
allenmachtermstaan.mmIemandmdiemnietmgraagmvoormdemgroepm
spreekt,mkanmwelmdeelnemenmaanmdemvoorbereidingenmvanmhetm
debat.mm

mm Maakmopmvoorhandmeenmreglementmdatmallempartijenmregel-
matigmkunnenmbekijken,mzodatmhetmspelmvoormiedereenmaltijdm
duidelijkmis.mmJemkuntmzomookmjemspeluitlegmbetermstructureren.

mm Iedermlidmkanmeenmrolmopnemenmdiemhemmofmhaarmgoedmligt:m
tekenen,mgrappigemtekstenmverzinnen,mdebatteren,mpopulairem
standpuntenmverzinnen,meenmFacebook-paginamaanmaken,m
enz.
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ali Baba en de 40 rovers

leeftijd: 14+
aantal deelnemers:mminstensm6
Terrein:mstadmofmdorp
materiaal:m40mflesjesm(ofmanderemvoorwerpen),m2mladders,m

2mmessenmofmscharen,m2mschoppen,mverkleedklerenmAlimBaba,m
foto’smvanmmonumenten/gebouwen/standbeeldenminmdemstadm
waarmjemhetmspelmspeelt,meenmpuzzel,m2mwittemlakens

speldoel:mMetmjemgroepmzomsnelmmogelijkm20mflesjesm(=mrovers)mver-
zamelenmdiemovermdemstad/hetmdorp/hetmbosmverspreidmliggen.

Spelverloopm

onThaal
DemleidingmverkleedtmzichmalsmAlimBaba.mmZemontvangenmdemketi’smenm

vertellenmkortmhetmverhaalmvanmAlimBabamenmdem40mrovers.mmAlsmiemandm

vanmdemledenmhetmkent,mkanmdiemhetmvertellen.mmInmhetmverhaalmontdektm

AlimBabameenmgrotmvolmgoud.mmDemgrotmismdemschuilplaatsmvanm40mrovers.mm

AlimBabamhoortmhoemdemroversmmetmhetmwachtwoordm“Sesammopenmu”m

demgrotmdoenmopensplijten.mmAlimBabamtestmhetmzelfmuitmenmneemtmeenm

deelmvanmhetmgoud.mmOmmeenmlangmverhaalmkortmtemmakenm(jemvindtmhetm

helemverhaalmopminternet):mdemroversmontdekkenmdemsluwemstreekmvanm

AlimBabamenmproberenmhemmommhetmlevenmtembrengen.mmZemslagenmnietm

inmhunmopzet.mmSterkermnog,mzemstervenmzelfmallemaal.mm

Nu,mzoveelmjaarmlater,mdreigenmdemroversmopnieuwmtotmlevenmtemkomen.mm

Hoemismdatmmogelijk?mmWatmbijnamniemandmweet,mismdatmdemleidermvanm

dem40mroversmeenmvloekmuitsprak.mmVoormhijmeenmdolkminmzijnmhartmkreegm

geplant,mschreeuwdemhij:m“opm...…(datummvanmvandaag)mzullenmmijnm

40mroversmuitmdemdoodmopstaanmenmopnieuwmdemmachtminmhandenm

nemen”.mmEnkelemdagenmvoormzijnmdoodmhadmhijmzijnmslavinmAmamdemop-

drachtmgegevenmommdemzielmvanmiederemroverminmeenmflesmtembewaren.mm

Zijmdeedmdatmenmverstoptemdemflesjesmopmverschillendemplaatsenminmdem

stad.mmDemketi’smkunnenmdemwederopstandingmvanmdemroversmbelettenm

doormallem40mflesjesmtemverzamelen.mm

Terrein - sTaDsKaarT
Inmditmspelmspeeltmhetmterreinm–mdemstadm–meenmbelangrijkemrol.mmDeelm

demstadmopminmtweemgrote,mgelijkaardigemvakken.mmVerdeelmdiemvakkenm

opmhunmbeurtminmviermvakken.mmInmelkmstadsvakmverstopmjemvijfmflesjes,m

telkensmopmeenmanderemmanier.m

mm VakmAmenmG:mgoedmgrijpbaarm

mm VakmBmenmH:mmetmtouwmstevigmvastgebondenmaanmpalen,mbomen,m

gebouwen

mm VakmCmenmE:minmdemhoogtemverstopt

mm VakmDmenmF:mbegraven

Omcirkelmdemverstopplaatsenmopmdemkaartmofmnoteermdemcoördinaten.mm

Opmdemscheidingslijnmtussenmdemtweemstadsdelenmligtmdemcentralem

postm(blauwemcirkel).mm

De missie Van De KeTi’s
Verdeelmdemketi’sminmtweemgroepen.mmElkemgroepmzalminmhunmstadshelftm

20mflesjesmmoetenmzoeken.mmGeefmelkemgroepmeenmgsmmofmwalkietalkiem

enmeenmstukmkaart.mmGroepm1mkrijgtmeenmkaartmvanmvakmG.mmGroepm2mkrijgtm

eenmkaartmvanmvakmA.mmGroepm1mheeftmdusmdemkaartmvanmgroepm2menmom-

gekeerd.mmDemflesjesmkunnenmenkelmgevondenmwordenmwanneermdem

tweemgroepenminformatiemaanmelkaarmdoorspelen.mmHiervoormmogenm

zemdemwalkietalkiesmofmgsmmgebruiken.mm

Wanneermeenmgroepmdemvijfmflesjesmgevondenmheeft,mgaatmzemnaarmdem

centralempost.mmVoormzemeenmnieuwmstukmkaartmkrijgen,mmoetenmzemeenm

opdrachtmuitvoeren.mmZomkunnenmzemeenmvoorwerpmverdienenmdatmzem

inmhetmvolgendemvakmgoedmkunnenmgebruiken.

m

*mm opdracht 1:mherkenmdemfoto’smvanmmonumenten,mgebouwen,m

fonteinen,menz.menmduidmzemaanmopmhetmstadsplan.

m Wanneermdemgroepmhetmjuistmheeft,mkrijgenmzemeenmplanmvanmvakmHm

(groepm1)mofmvakmBm(groepm2).mmZemkrijgenmookmeenmschaarmofmmesm

mee.mmHiermeemkunnenmzemdemvastgebondenmflesjesmlosmaken.m

*mm opdracht 2:meenmpuzzelmmaken.mmWanneermdempuzzelminmelkaarm

zit,mkrijgenmzemeenmplanmvanmvakmEm(groepm1)mofmvanmCm(groepm2).mmZem

krijgenmookmeenmladdermommdemflesjesmnaarmbenedenmtemhalen.m

*mm opdracht 3:  hangmergensmeenmlakenmopmdatmjemindeeltminmvak-

ken.mmInmelkmvakmmoetmeenmwoordmgeschrevenmworden.mmDatmkanm

demnaammvanmelkmgroepslidmzijn,mmaarmjemkuntmookmvoorafmenkelem

woordenmkiezen.mmZemmoetenmdoormverschillendempersonenmge-

schrevenmworden.mmDemketi’smmoetenmelkaarmbijmdiemopdrachtmdusm

goedmhelpen.mmAfhankelijkmvanmhetmaantalmketi’smpermgroepmkunmjem
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Tikkeltje meer Tips
*  Dit spel kan – maar moet niet – in een stad gespeeld worden.  Een dorp of bos zijn ook mogelijk.
*  Wanneer je de flesjes niet kunt ingraven of hoog hangen, 

kun je die beperkingen door andere vervangen.  Je kunt de flesjes bijvoorbeeld in kistjes met een slot steken en sleutels meegeven.  Of de flesjes met zand vullen.  De keti’s krijgen een emmer mee die ze exact gevuld moeten terugbrengen. 

demhoogtemvanmhetmlakenmaanpassen.m

m Wanneermdemopdrachtmvolbrachtmis,mkrijgenmzemhetmlaatstemstukjem

kaart.mmGroepm1mkrijgtmvakmH,mgroepm2mvakmD.mmZemkrijgenmookmeenm

spademommflesjesmuitmtemgraven.mm

Taalkansen in diT spel
mm Demketi’smoverleggenmvoortdurendmmetmelkaarmommdemflesjesmtem
vindenmenminmdemsamenwerkingsopdrachtenmaanmdemcentralem
post.mmDeelmjemgroepenmgoedmin.mmZorgmervoormdatmpersonenmdiem
zichmvlotminmhetmNederlandsmuitdrukkenmnietmallemaalmsamenm
staan.mm

mm Demketi’smwisselenminfomuitmmetmelkaar.
mm Zemlezenmsamenmkaart.
mm Zemoverleggenmmetmelkaarmommdemopdrachtenmtotmeenmgoedm
eindemtembrengen.m

m

 aSpi’S

eend tegen allen ...  
a killer duck has taken over the village

leeftijd: 16m+
aantal deelnemers: vanafm8mdeelnemers
Terrein:mditmspelmwordtmbestmgespeeldminmeenmstadmofmdorp.mmHetm

gebruiktemterreinmmoetmaangeduidmwordenmopmeenmstafkaartm
ofmeventueelmopmeenmstratenplan.mmEenmgemiddeldemdoor-
snedemvanm1mkmmismideaal.

materiaal:m1mwalkietalkiempermgroepmopmdezelfdemfrequentiem(alsm
jemdiemnietmhebt,mkunmjemdatmeensmnavragenmbijmdemjeugd-
dienst),m1mstafkaartmpermgroepmwaaropmhetmspeelveldmaange-
duidmis,mmunitiemommdemeendmmeemtemrakenm(watergeweer,m
lichtgevendmstaafje,menz.),mverkleedklerenmeend

speldoel:mMetmjemgroepmzomsnelmmogelijkmdemkillermduckmuitscha-
kelen.

Spelverloop

Wanneermhetmstartseinmgegevenmwordt,mvertrektmdemeendengroepm

inmhetmwildemweg.mmNamdriemminutenmgeeftmzemviamdemwalkietalkiemeenm

eerstemtipmdoor.mmVanafmdatmmomentmmoetmdemeendengroepmelkem

tweemminutenmeenmtipmdoorgeven.mmDiemtipsmhebbenmtemmakenmmetm

demlocatiemvanmdemeendm(bv.maanmdemrandmvanmeenmbos,mopmdemgrensm

vanmhetmdomein,mwemgaanminmzuidelijkemrichting,menz.).mmDemtipsmmoe-

tenmechtmzijn.mm

Allemgroepenmontvangenmdezelfdemtips.mmZemmoetenmzomsnelmmogelijkm

demeendmtempakkenmkrijgen.mmHiervoormwerkenmzemsamen.mmDemgroepenm

onderlingmmoetenmdusmookmmetmelkaarmcommunicerenmovermwaarm

zijmzittenmenmwelkemrichtingmzemuitgaan.mmOpgepast:maangezienmdem

walkietalkiesmopmdezelfdemfrequentiemstaan,mhoortmdemgroepmvanmdem

eendmookmdemtactiekmvanmdemanderemgroepen.mm

Demgroepmdiemalsmeerstemdemeendmkanmvangen,mismdemwinnaar.mmIeder-

eenmkomtmweermsamen.mmEenmanderemgroepmwordtmnumeendengroep.mm

Vergeetmbijmdemstartmnietmtemtimenmhoemlangmhetmduurtmvoordatmdem

eendmgevangenmwordt.mmDemeendengroepmdiemhetmlangstemvrijmrond-

loopt,mismdemuiteindelijkemwinnaar.m
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Frans de dode ridder

leeftijd:m16m+
aantal deelnemers:mminstensm4
Terrein:mStadmofmdorp
materiaal:mverkleedklerenmridder,m

zwaardenmofmstokkenm(voormhetmgevecht),meenmverzegeldem
envelopmmetmdaarinmdemeindlocatie,meenmbekerm(HeiligemGraal),m
rebusraadsel,mkaartmmetmlocatiem1,mrodemenmblauwemlettersm(op-
drachtm2),mcijfersm(opdrachtm2),mplakbandmommdemlettersmenmcij-
fersmvastmtemmakenm(opdrachtm2),mmkaartmmetmroutebeschrijvingm
(opdrachtm3),menkelemoranjemvoorwerpenm(opdrachtm3),mbloem,m
emmermwater,m7mflessenm(opdrachtm4),mafbeeldingenmvanm3m
flessenm(opdrachtm4),mFristiflesjemmetmboodschapm(opdrachtm
4),meventueelmkrijtmvoormmijnenveldm(opdrachtm5),mopgavemmij-
nenveld,mafbakenlintmvoormvakworstelenm(opdrachtm6),mgelem
sterm(opdrachtm6),mbriefmvanmdemkoningm(opdrachtm6)

speldoel:mMaximemdembozemriddermheeftmdemHeiligemGraalmge-
stolen!mmDemaspi’smproberenmdemHeiligemGraalm(eenmbeker)mtem
bemachtigenmdoormopmtochtmraadselsmopmtemlossen.mmTijdensmdem
tochtmdragenmdemaspi’smeenmzwaremballastmmetmzichmmee:mFransm
demdodemridderm(iemandmvanmdemleiding).

Spelverloopm

onThaalToneel: frans sTerfT
RiddermFransmontvangtmdemaspi’s.mmHijmverteltmhenmdatmzijmtotmdemordem

dermoranjemriddersmhoren.mmOpmdemordemrustmeenmbelangrijkemtaak.mmZijm

moetenmdemHeiligemGraalmnaarmdemheiligembronmbrengen.mmDemHeiligem

Graalmismeenmmagischembeker.mmWiemdembekermmetmhetmwatermvanmdem

heiligembronmvultmenmervanmdrinkt,mzalmeeuwigmleven.

DemGraalmismalmeeuwenmzoek.mmOnlangsmzijnmermnieuwemgeschriftenm

opgedokenmwaaruitmblijktmdatmhijmergensminmdemChirolokalenmmoetm

liggen.mmVroegermmoetenmdiemlokalenmeenmheiligemplaatsmgeweestm

zijn.mmDemkoningmheeftmFransmdemopdrachtmgegevenmommsamenmmetm

demordemdermoranjemriddersmdemGraalmnaarmdembronmtembrengen.mmWaarm

diembronmzichmbevindt,mkanmFransmnogmnietmzeggen.mmHijmheeftmvanmdem

koningmeenmverzegeldembriefmgekregen.mmDiemmagmhijmpasmopenenm

wanneermdemGraalmgevondenmis.mm

TerwijlmFransmzijnmverhaalmvertelt,mduiktmermplotsmeenmtweedemridderm

op.mmDiemtrektmzijnmzwaardmenmvaltmFransmaan.mmBijmdatmgevechtmwordtm

Fransmgedood.mmDemmysterieuzemriddermsteeltmdemverzegeldembrief.mmHijm

laatmookmeenmberichtmachtermbijmhetmlichaammvanmFrans.mm

HoewelmFransmdoodmis,mkanmhijmtochmnogmspreken.mmHijmvraagtmdemaspi’sm

ommdichtmbijmhemmtemkomen.mmZijnmlichaammheeftmhetmbegeven,mmaarm

zijnmgeestmnogmniet.mmDemaspi’smmoetenmdemachtervolgingminzetten.mm

OmdatmFransmeenmvatmvolmkennismis,mmoetenmzemzijnmlichaammmeezeu-

len.mmHetmberichtmdatmdemmysterieuzemriddermachtergelatenmheeft,mism

eenmeerstemaanwijzing.

Tikkeltje meer Tips
*  Dit spel kan heel makkelijk aan een thema aangepast 

worden: tackle de teckel, zoek de koekoek,  dunk the punk, enz.  Duik je verkleedkoffer in en zoek een leuke outfit!
*  Het spel kan competitief gemaakt worden door de 

verschillende groepen te timen.  Het kan wel zijn dat de 
communicatie via de walkietalkie bij de laatste groep al veel vlotter verloopt dan bij de eerste, dus dat zorgt misschien een beetje voor een vertekend beeld.

*  Het is belangrijk dat je vooraf ter plaatse de walkietalkies 
test.  In een stad hebben die immers heel wat minder 
bereik dan in een bos.  Het speelterrein kan dan 
bijvoorbeeld verkleind worden.  Zorg ook best voor een 
reservewalkietalkie.  neem goeie walkietalkies, geen 
speelmateriaal. 

*  Wanneer je geen walkietalkies hebt, kan je er misschien 
uitlenen bij de gemeentelijke/stedelijke of provinciale 
jeugddienst. 

*  Wanneer walkietalkies geen optie zijn, kun je met gsm’s 
spelen.  Dat is wel minder fijn aangezien de eendengroep dan niet op de hoogte is van de locatie van de andere groepen, en aangezien het ook nog eens geld kost voor de leden.

*  Wanneer de leden hun gsm bijhebben, kan er makkelijk vals gespeeld worden.
*  Dit spel is zeker ook geschikt als nachtspel.

Taalkansen in diT spel
mm Goedemcommunicatiemismbelangrijkmvoormhetmwelslagenmvanmdem
opdracht.

mm Demgroepmoverlegtmonderlingmenmmetmdemanderemgroepen.mm
Woordenmenmzinnenmkunmjembestmzomduidelijkmmogelijkmformu-
lerenmwanneermjemviameenmwalkietalkiemcommuniceert.m
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opDraChTenm

1.  ontcijfer het bericht van de mysterieuze ridder

m Hetmberichtmvanmdemmysterieuzemriddermismgedeeltelijkminmeenmco-

detaalmgeschreven,mbijvoorbeeldmeenmrebus.mmInmhetmberichtmstaatm

hetmvolgende:

 Dag oranje sukkels

 Mijn naam is Maxime de boze ridder.  Ik ben de kwaadaardige broer 

van  Frans.  Ik verdien het eeuwige leven.  Daarom breng ik en ik al-

leen de Graal naar de bron.  Omdat ik wel van een lekkere achter-

volging hou, heb ik enkele tips voor jullie achtergelaten.  Tip 1 vind 

je op de toiletten. 

m Opmhetmtoiletmvindenmdemaspi’smeenmkaartmwaaropmeenmkerkm(ofm

eenmanderemlocatie)maangeduidmstaat.mmDaarmmoetenmdemaspi’smnum

naartoe,msamenmmetmFransmdemdodemridder.mm

2.  het kerkraadsel

m Voormdemaspi’smdemkerkmbinnengaan,mkrijgenmzemdemspeluitleg.mmHetm

ismbelangrijkmdatmzemdemopdrachtmallemaalmheelmgoedmbegrijpenm

wantmeensmbinnenmmagmermnietmmeermgesprokenmworden.mmD

m Opmenkelemkerkstoelenmhangenmrodemenmblauwemletters.mmDem

blauwemvormenmsamenmeenmplaatsnaam,mbijvoorbeeldmeenm

straatnaamm(maarmdatmverzwijgmje).mmMetmdemrodemlettersmkunmjem

eenmwachtwoordmmakenmdatmzemopmdemvolgendemlocatiemmoetenm

opzeggen,mbijvoorbeeldm‘dempauwmheeftmzijnmverenmgetoond’.mmDem

aspi’smbekijkenmdemlettersmenmproberenmdemwoordenmtemvormen.mm

Demopdrachtmismpasmgeslaagdmwanneermzemdemwoordenmenmdemzinm

vormenmdoorminmdemjuistemlettervolgordemopmdemstoelenmtemgaanm

zitten.mm

m Ermzijnmookmeenmpaarmstoelenmmetmnummers.mmDiemnummersmmoe-

tenmzemgoedmonthoudenmvoormdemvolgendemopdracht.m

3. Waar woont merlijn de tovenaar?

m Fransmdemdodemriddermontdektmbuitenmdemkerkmeenmbriefmvanm

Maximemdembozemridder.mmDaarinmstaatmdemvolgendemopdrachtm

uitgelegd.mmErmzitmookmeenmkaartmbij.mmDemaspi’smhebbenminmdemvorigem

opdrachtmeenmstraatnaam,meenmwachtwoordmenmenkelemnummersm

verzameld.mmZemmoetenmnaarmdemgevondenmstraatmwandelenmviam

demwegmdiemopmdemkaartmismaangeduid.mmOnderwegmvindenmzemeenm

aantalmoranjem(geverfde)mvoorwerpen.mmEénmvanmdemvoorwerpenm

pastmnietminmhetmrijtjem(bijvoorbeeld:mlepel,mvork,mmes,mkopje).mmDatm

voorwerpmmoetenmzemgaanmafleverenmaanmhetmhuismvanmMerlijnmdem

tovenaar.mmHetmhuisnummermmoetenmzemvormenmmetmdemnummersm

diemzeminmdemvorigemopdrachtmgevondenmhebben.mmHoemwetenmzem

ofmzemhetmjuistemnummermhebben?mmSimpel!mmDoormaanmtembellenmenm

hetmwachtwoordmopmtemzeggen.mmWanneermhetmwachtwoordmenmhetm

voorwerpmcorrectmzijn,mkrijgenmzemhetmvoorwerpmenmeenmvolgendem

locatie,mbijvoorbeeldmeenmcafénaam.mmStaanmzemaanmhetmfoutemhuis,m

danmzalmermwellichtmnietsmgebeurenm(stelmjemvoormdatmermbijmjoum

aanmdemdeurmplotsmiemandmstaatmdiem“dempauwmheeftmzijnmverenm

getoond”mzegt).mmHebbenmzemhetmjuistemhuis,mmaarmismhetmwacht-

woordmfout,mdanmkrijgenmzembloemminmhetmgezichtmgegooid.mmIsmhetm

voorwerpmfout,mdanmkrijgenmzemwatermovermzich.mm

4.  het caféraadsel

m Demaspi’smkomenmaanmopmdemvolgendemlocatie:meenmlokaalmcafé.mm

Voormzembinnengaan,mkrijgenmzemhunmvolgendemopdracht.mmInmhetm

cafémstaatmeenmtafel.mmDaaropmstaanmzevenmflessen.mmMetmviermervanm

spelenmdemaspi’smMastermMind.mmVoormzemhiermeemvanmstartmkunnenm

gaan,mmoetenmermdriemflessenmafvallen.mm

m Demaspi’smwordenminmtweemgroepenmingedeeld.mmEénmgroepmgaatm

naarmbinnen,mdemanderenmblijvenmbuiten.mmHetmbuitenteammkrijgtm

demfotomvanmdemdriemflessenmdiemweggezetmmoetenmworden.mmZem

moetenmnumuitbeeldenmommwelkemflessenmhetmgaat.mmZemmogenm

enkelmuitbeelden,mnietmspreken,mdemlippenmbewegenmofminmdemluchtm

schrijven.mmHetmbinnenteammkijktmdoormhetmraammenmprobeertmdem

gebarenmtemontcijferen.mmZemzettenmdriemflessenmweg.mmVervolgensm

spelenmzemMastermMind:mzemzettenmdemovergeblevenmflessenminmeenm

bepaaldemvolgorde.mmDemcafébaasmkentmdemjuistemvolgorde.mmWan-

neermdemflessenmcorrectmstaan,moverhandigtmhijmofmzijmdemaspi’smeenm

briefje.mmDaaropmstaat:m“Gamnaarmhetmtoilet”.mmOpmhetmtoiletmvindenm

demaspi’smMaximemdoodmmetmeenmflesjemFristimnaastmzich.mmOpmdatm

flesjemhangtmeenmpapiertje:m“DemGraalmstaatmachtermdemtoog”.mmDem

aspi’smkunnenmnumookmdemverzegeldembriefmvanmMaximemafnemen.mm

DaarinmzitmdemlocatiemnaarmwaarmdemGraalmgebrachtmmoetmworden:m

demheiligembron.mmDaarmmoetenmzemdemGraalmopmdemstermzetten.m

5. ontwijk het mijnenveld van de heilige bron

m Demaspi’smgaanmnaarmdemlaatstempostmopmhunmqueeste:mdemheiligem

bronm(eenmvijver,mfontein,menz.).mmDaarmmoetenmzemdemGraalmachter-

laten.mmVlakmvoormdembronmstotenmzemopmeenmmijnenveld.mmDatmismeenm

stukmspelterrein,monderverdeeldminmvakken.mmDemleid(st)ermheeftm

eenmbladmwaaropmstaatmwaarmermeenmbommligt.mmDemaspi’smproberenm

éénmvoorméénmenmvakmpermvakmhetmveldmovermtemgerakenmzondermopm

eenmbommtemtrappen.mmWiemopmeenmbommstapt,mismdoodmenmmoetminm

Zorg ervoor dat iedereen mee de rebus kan oplossen.  
Werk met verschillende bladen of voorzie meerdere 

rebusopgaven. 

*  Vraag iemand die je kent om huisbewaarder van 
Merlijn te spelen.  Kies niemand té voor de hand lig-

gend, zoals je ouders.  
*  Spreek vooraf goed af met die persoon zodat hij of zij weet wat 

er moet gebeuren. 
*  Je kunt de zoektocht naar het huisnummer zo moeilijk maken 

als je wilt.  Zo kun je bijvoorbeeld vijf cijfers aan de kerkstoelen 
hangen, terwijl het huisnummer dat je zoekt maar uit twee 
cijfers bestaat.  De aspi’s moeten dan eerst alle mogelijke combi-
naties oplijsten.

*   Breng vooraf de huisbewoners wel op de hoogte!
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hetmvakmblijvenmliggen.mmWanneermermiemandmheelhuidsmovermhetm

mijnenveldmgeraakt,mmagmiedereenmnaarmdemheiligembron.

6.  De sterkste van de orde der oranje ridders

m Fransmverteltmmetmzijnmlaatstemademmdatmmaarméénmpersoonmdem

Graalmopmdemstermmagmzetten.mmDemuitverkorenemismdemsterkstem

riddermvanmhetmland.mmTotmeenmpaarmuurmgeledenmwasmhijmdat,mmaarm

numismhijmdood.mmVeelmkrachtmzitmermdusmnietmmeerminmhem.mmInmdem

laatstemopdrachtmgaatmhijmopmzoekmnaarmzijnmopvolger.mmDiemlaatstem

opdrachtmismvakworstelen.

m Bakenmopmhetmterreinmeenmvakmaf.mmAllemaspi’smgaanmerinmstaan.mmOpm

hetmfluitsignaalmproberenmzemelkaarmuitmdatmvakmtemduwen.mmWiemalsm

laatstemoverblijft,mismdemwinnaar.mm

m Fransmfeliciteertmdemwinnaar.mmInmeenmhartstochtelijkemsterfscenem

neemtmhijmafscheidmvanmdemgroep.mmMetmzijnmlaatstemademmdraagtm

hijmdemwinnaarmopmommdemGraalmopmdemstermzetten.mmDaarmvindtm

hijmofmzijmeenmbriefmvanmdemkoningmmetmdemboodschap:m“Stoerstem

krijgermvanmdemordemdermoranjemridders,mikmdankmumvoormuwmhelden-

daad!mmMijnmhofeekhoornmEmielmzalmzomdadelijkmdemHeiligemGraalm

komenmhalen.mmDikkemkussen,mAlbert,mkoningmdermBelgen”.mmIemandm

vanmdemleidingmkomtmverkleedmalsmeekhoornmdembekermhalen.mmHetm

spelmismafgelopen.m

Taalkansen in diT spel
mm Demledenmmoetenmverschillendemwoordraadselsmoplossen.
mm Zemmoetenmonderlingmoverleggenmommdemraadselsmopmtemlos-
sen.

mm Hetmverhaalmdatmzichmviamopdrachtenmverdermontwikkelt:mleefm
jemalsmleidingmzelfmheelmhardminmjemrolminmzodatmjemdemledenmmee-
sleurtminmjementhousiasme.

 spelen talig pimpen!

Inmelkmspelmzitmtaal.mmOfmbeter:minmelkmspelmzittenmermkansenmommtaalmtem

gebruiken.mmEenmspelmpimpenmmetmtaal?mmMoeilijkmismdatmniet!

Tikkeltje meer Tips
*  De locaties die hier staan beschreven, zijn suggesties.  Je kunt ze gemakkelijk door andere locaties vervangen.  
*  Leef je als Frans de dode ridder helemaal in het spel in.  Vertel ridderlijke verhalen en speel met overtuiging een lijk.  

sToelenDans

leeftijd: 12+

aantal spelers: 10

materiaal: stoelen,mmuziek

Gooimstoelendansmovermeenmheelmanderemboeg,mzodatmjeminmplaatsm

vanmeenmcompetitiefmspelmeenmsamenwerkingsopdrachtmkrijgt.mm

Wanneermdemmuziekmspeelt,mprobeermjemmetmzoveelmmogelijkmvanm

jemgroepmopméénmstoelmtemstaan.mmDemvoetenmmogenmdemgrondmnietm

meermraken.mmWanneermdemmuziekmstopt,mmoetmiedereenmopmdem

stoelmstaan.mmProbeermdatmeenmpaarmkeermtotmjemeenmgoedemtactiekm

hebt.mmDemleidingmzetmdemmuziekmalsmaarmsnellermstil.m

Talige prikkel: In een samenwerkingsopdracht moet je overleggen.  Vaak 

leg je met handen en voeten uit wat je bedoelt: “Jij legt jouw hand 

op zijn schouder”, enzovoort. 

ToChT meT een VerboDen WoorD

leeftijd:m12m+
materiaal:m/

Spreekmvoorafmmetmjemgroepmeenmwoordmafmdatmjemnietmmagmgebruiken.mmProbeermonderwegmiemandmdatmwoordmtochmtemlatenmzeggen.mmLuktmdat,mdanmroepmjemluidm“betrapt”mofmietsmabsurdsmzoalsm“frietzak!”.mmDegenemdiemhetmverbodenmwoordmgebruiktmheeft,msluitmdemogenmenmbegintmmeteenmtotm10mtemtellen.mmDemrestmverstoptmzich.mmDemtellermroeptmafmwiemnogminmhetmzichtmzit,menmmagmdaarnamhetmnieuwemverbodenmwoordmkiezen.mm
Talige prikkel:mmHet verboden woord is een ijsbreker.  Je gaat gesprekken aan met elkaar over de meest vreemde onderwerpen, om elkaar toch maar op dat verboden woord te betrappen. 
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sChipper maG iK oVerVaren

leeftijd:m6-10
aantal spelers:m8
materiaal:m/

Iedereenmstaatmaanmeenmkantmvanmhetmterrein,mbehalvemdem‘schip-
per’.mmDiemgeeftmeenmopdracht.mmOpmeenmsignaalmgaatmiedereenmhetm
terreinmover,mterwijlmzemdemopdrachtmuitvoeren.mmSlaagtmiemandm
daarmnietmin,mdanmkanmdemschippermhemmofmhaarmtikken.mmWiemgetiktm
wordt,mmoetmverdermdemschippermhelpen.mmHetmdoelmvanmhetmspelm
ismnatuurlijkmommzomlangmmogelijkmovermenmweermtemgaan.
Talige prikkels:

" Voor het overlopen zingen de spelers meestal het liedje “Schipper 
mag ik overvaren...”.  In plaats van altijd datzelfde lied te zingen, 
kies je telkens een ander.  Laat je leden mee beslissen. 

" Geef als schipper opdrachten waarbij taal een rol speelt.  
Voorbeelden:
- Maak met een hand draaibewegingen boven je hoofd en met 

je andere hand op je buik.  Zeg non-stop “ik ben een meisje/
jongen dat/die niet kan lachen” en lach niet.  De schipper 
probeert je toch aan het lachen te brengen.  Zodra je lacht, 
kun je getikt worden. 

- Doe een dier of voorwerp na en zeg non-stop welk dier je 
bent.  Voorbeelden: hinkelen terwijl je zegt: “Ik ben een ooi-
evaar” – rollen: “Ik ben deegroller” – hurksprong: “Ik ben een 
kikker” – paard en ruiter: “Ik ben een paard en ik de ruiter”, 
enz.  Betrek altijd je leden bij de opbouw van de opdrachten 
door vragen te stellen: “Jullie doen voor mij een ooievaar na!” 
– “Wat is een ooievaar?” (een vogel) – “Hoe staat een ooievaar 
in de vijver?” enz.  

" Een typische opdracht bij ‘Schipper mag ik overvaren’ is ‘Iedereen 
met de kleur blauw mag gratis overvaren’.  In plaats van gewoon 
de kleur te zeggen, toon je een voorwerp in die kleur.  Vraag 
vervolgens aan de leden welke kleur dat is. 

" Een variant op de kleurenopdracht is ‘al wie iemand met een 
blauw kledingstuk draagt, mag gratis varen’.  Je kunt met meer-
dere personen één blauwdrager over dragen.  Zo maak je er een 
samenwerkingsopdracht van.
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leeftijd:m6m+
aantal spelers:m10m–m50
materiaal: kaartjesm(vindmjemopmhetminternet),mlintenmofmsjortouw,m

2mvlaggenm

Hetmklassiekembosstrategomkunmjemtaligermmakenmdoormhetmsterkm

inmtemkledenm(verkleedkleren,manderemtermen,menz.).mmWemleggenm

eerstmdemklassiekemversiemuitmenmgevenmjemdanmenkelemvarianten.m

KlassieKe bossTraTeGo
Verdeelmdemspelersminmtweemploegenmenmlaatmhenmelkmeenmkampm

maken,mergensminmhetmbos.mmDaarmverbergenmzem–mnauwelijksm

zichtbaarm–mhunmvlag.mmLetmwel:mdemvlagmMOETmzichtbaarmzijn.

Jembakentmdemkampenmbestmafmmetmlintenmofmsjortouw.mmInmelkm

kampmzitmiemandmvanmdembegeleiding.mmDiemzorgtmvoormdemverde-

lingmvanmdemkaartjesmenmhoudtminmhetmoogmwanneermdemvlagm

gevondenmwordt.mmDegenemdiemhetmkaartjem‘bom’mkrijgt,mmagmnietm

verdermdanm10mmetermvanmhetmkampmgaan.mmDemrestmmagmoveralm

komen.m
Opmeenmsignaalmvanmdemspelleid(st)ermvertrekkenmbeidemkampenm

metméénmkaartjem(nietmmeer!),mopmzoekmnaarmhetmanderemkamp.mm

Zemproberenmhetmkampmvanmdemtegenstrevermbinnenmtemdringenm

enmdemvlagmtemvinden.mmWieminmeenmkampmbinnendringt,mheeftm

20msecondenmommdemvlagmtemvinden.mmDaarnammoetmjemvertrek-

kenm(jemkrijgtmevenmtijdmommwegmtemgaanmvoormdemachtervolgingm

wordtmingezet).
Alsmjemiemandmvanmdemanderemploegmtegenkomt,mkunmjemhemmofm

haarmtikken.mmDanmmoetmjemjemkaartjesmvergelijken:

mm ErmismgeenmspionmofmbommbijmbetrokkenmDmdegenemmetmhetm

laagstemnummermwintm(ziemonderaan)

mm ErmismeenmbommbijmbetrokkenmDmalsmdemanderemeenmmineurmis,m

verliestmdembom;minmALLEmanderemgevallenmwintmdembom

mm ErmismeenmspionmbijmbetrokkenmDmalsmdemanderemdemmaarschalkm

is,mwintmdemspion;minmALLEmanderemgevallenmverliestmhij

mm Wiemeenmduelmverlorenmheeft,mgeeftmzijnmofmhaarmkaartjemafm

aanmdemwinnaar.mBeidemspelersmmoetenmdanmterugmnaarmhunm

kamp:mdemwinnaarmmoetmhetmkaartjemafgevenmenmdemverliezerm

moetmeenmnieuwmkaartjemvragen.mm

mm Wiemtweemkaartjesmheeftm(enmdusmeenmduelmgewonnenmheeft)m

ofmgeenmkaartjemmeermheeftmvanmdemeigenmploegm(enmdusmeenm

gevechtmverloor)mmagmniemandmtikkenmenmmagmnietmgetiktm

worden.
mm Alsmbeidemspelersmhetzelfdemkaartjemhebbenm(bijvoorbeeldm2m

generaals),mdanmverwisselenmzemvanmkaartjemenmgaanmzemterugm

naarmhunmkamp.
mm Wiemerinmslaagtmmetmeenmgeldigmkaartjemhetmkampmvanmdem

tegenstrevermbinnenmtemdringen,mkrijgtm20msecondenmdemtijdm

ommdemvlagmtemzoeken.mNam20msecondenmMOETmhijmofmzijmhetm

kampmverlaten.mDembegeleid(st)ermdieminmhetmkampmzit,mteltm

luidop.mmAlsmdemspelermbinnenmdemtijdmdemvlagmvindt,mismhetm

spelmafgelopen.
mm Zetmjemmaarschalkmnietmtemvlugmin:mhijmkanmnogmvanmpasm

komen.m
mm Beschermmjemmineursmextra:mzijmgaranderenmjemeenmveiligem

doorgangminmhetmkamp,mmaarmzijnmonderwegmergmkwetsbaar.m

mm Beschermmdemspionmextra:mhijmismdemenigemdiemdemmaarschalkm

kanmpakken,mmaarmismvoormdemrestmenormmkwetsbaar.m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

mm Houmjemmaarschalkmuitmdembuurtmvanmdembommen:mhijmismtem

waardevolmommtemlatenmontploffen.

mm Rollenmenmhunmaantallenminmhetmspel:m1mMaarschalkm(1)m–m2m

Generaalm(1)m–m3mKolonelm(2)m–m4mMajoorm(3)m–m5mKapiteinm(4)m–m

6mLuitenantm(4)m–m7mSergeantm(4)m–m8mMineurm(5)m–m9mVerkennerm

(8)m–mSpionm(1)m–mBomm(6)

Talige prikkels
" Pas het thema aan zodat het beter aansluit op de leefwereld 

van je leden.  Voor de speelclub kies je rollen die zij kennen, 
bijvoorbeeld dieren, sprookjesfiguren, superhelden, indianen en 
cowboys, enz.

" Plaats op de kaartjes zowel een afbeelding als de naam van de 
rol.  Maak mooie kaartjes want dat werkt motiverend!

" Tijdens het spel moeten leden onderhandelen en gebruiken 
ze dus taal.  Je kunt er nog extra talige opdrachten insteken.  
Voorbeelden:
- Geef elk kind een washandje met vragen mee.  Voordat 

twee spelers hun kaartjes uitwisselen, moeten ze een vraag 
trekken uit het zakje van de tegenstander en die beantwoor-
den.  Maak de vragen niet te moeilijk, bijvoorbeeld “Wat is je 
lievelingseten”, “Als ik een miljoen had, dan kocht ik ...” 

- Hang verspreid in het bos prenten van de rollen + hun 
waarde.  Bijvoorbeeld ‘konijn – 2 punten’,‘uil – 9 punten’.  
Voor het eigenlijke spel begint, krijgen de leden de opdracht 
om alle rollen en hun aantallen te zoeken, naar het kamp te 
brengen en te rangschikken.  Als alle rollen gevonden zijn, 
blaast de spelleid(st)er op een fluitje.  Wie eerst alles gevon-
den en gerangschikt heeft, krijgt extra punten.  Zorg ervoor 
dat ieder kamp zijn rollen kan vinden.  Werk bijvoorbeeld 
met kleuren en voorzie meerdere exemplaren. 

" Laat je leden het spel eerst een paar keer per twee spelen.  Zet 
kinderen die het spel al kennen bij kinderen voor wie het nieuw 
is.  Zo leren ze het al doende. 

" Voor de oudsten kun je er heel wat spelregels aan toevoegen zo-
dat ze het tactisch moeten spelen en onderhandelen.  Een goed 
voorbeeld is de ‘World of Warcraft’-versie van dit spel.  Je vindt 
het op http://www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/bosstratego-
met-warcraft-en-runescape

" Leid je bosspel telkens in met een verhaal.  Bij bosstratego is dat 
echt niet moeilijk om te verzinnen.  Wie zijn de twee kam-
pen? Waarom willen ze elkaars vlag (of een ander voorwerp) 
bemachtigen?  Wat is er ooit gebeurd dat ze elkaar niet kunnen 
uitstaan? 

" Verkleed je als leiding binnen het thema.  Geef wanneer moge-
lijk ook je leden iets om zich te verkleden (al is het maar een lint 
in de kleur van hun ploeg). 
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VlaGGenroof  / raTTen en raVen

leeftijd:m6+
aantal spelers:mvanafm8

Doormhetmspelm‘vlaggenroof’mtemcombinerenmmetm‘rattenmenmraven’m
krijgmjemeenmtaalprikkelendemvariant.

Vlaggenroof
Deel de groep op in twee teams die tegenover elkaar gaan staan, op een 
afstand van ongeveer 20 meter.  Geef in beide teams elk lid een num-
mer.  In het midden van het terrein leg je een voorwerp, bv. een vlag.  
Wanneer de spelleid(st)er een nummer roept, moeten de nummers van 
beide teams de vlag proberen te grijpen en die naar hun kant brengen. 
Wie de vlag pakt, kan nog getikt worden door de tegenspeler.  In dat 
geval ben je de vlag toch nog kwijt.
" Variant: in plaats van een vlag kun je een autoband gebruiken.  De 

nummers die geroepen worden, blijven aan de band sleuren totdat 
die over hun eindstreep is (deze variant werkt dus niet met tikken). 

Ratten en raven
Verdeel de deelnemers in twee even grote groepen. De ene groep zijn de 
Ratten, de andere de Raven. Beide groepen gaan op een lijn tegenover 
elkaar staan. De verteller begin nu een verhaal te vertellen over ratten 
en raven. Als de verteller het woord ‘ratten’ uitspreekt, moeten de raven 
zo snel mogelijk naar hun achterlijn zien te komen terwijl de ratten 
proberen zoveel mogelijk raven te tikken. Iedere getikte speler hoort nu 
bij de ratten. Als de verteller ‘raven’ zegt, worden de rollen omgedraaid. 

De combinatie
Verdeel de groep in tweeën en stel ze op zoals bij vlaggenroof.  Leg in 
het midden een autoband.  In plaats van nummers geef je de leden 
‘personages’, bijvoorbeeld kat, moemoe, kasteel, enz.  De spelleid(st)er 
vertelt een verhaal waarin de verschillende personages of zaken voorko-
men.  Wie zijn of haar personage hoort, loopt naar de band en probeert 
die naar zijn of haar kamp te sleuren.  Ondertussen kan de spelleid(st) er 
het verhaal verder vertellen zodat er op de duur meerdere personages 
aan de band helpen trekken.
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