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KLJ Diepenbeek – ‘De pittigste WC-madam!’ 
 
Inleiding 

De KLJ-meisjes gaan een avondje op het toilet doorbrengen, als echte wc-madammen. Door middel 

van verschillende straffe opdrachten gaan we testen wie nu de pittigste wc-madam van heel 

Vlaanderen is!  

 

Doel 

De doelen van deze activiteit zijn enerzijds de leden zich laten amuseren, maar anderzijds ook het 

groepsgevoel aanwakkeren.  

 

Locatie 

In een toilet.  

 

Duur 

2 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 8 – maximaal 20 deelnemers. 

 

Leeftijd 

+14 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 10 leden. 

 

Materiaal 

• 1 pak wc-papier 

• VEEL wc-rolletjes 

• Pennen 

• Papieren 

• Tijdschriften 

 

Spelvoorbereiding 

De leden krijgen op voorhand de opdracht dat ze thuis een wc-borstel moeten meebrengen en ze 

moeten zich ook als wc-madam verkleden. De leidsters moeten enkel het materiaal klaarleggen.  

 

Spelverloop 

Alle opdrachten zijn verbonden aan een nummertje, de winnende ploeg mag steeds een nummertje 

kiezen. Vervolgens leest de leiding een quote voor waarover het spel zou kunnen gaan. De twee 

ploegen hebben een startkapitaal (10 velletjes wc-papier). Ze mogen kiezen hoeveel velletjes ze 

inzetten per spel. Als ze het spel winnen, krijgen ze van de leidsters de ingezette velletjes dubbel 

terug. (Bijvoorbeeld: twee velletjes geven ze af, dan krijgen ze er vier terug). Als ze verliezen, dan 

moeten ze hun ingezette velletjes afgeven aan de andere ploeg. Het team dat op het einde de meeste 

velletjes wist te verzamelen, wint.  

 

Rode draad: er zit altijd minstens één persoon van elk team in een wc-hokje! Wanneer er niemand 

inzit, verliest de ploeg automatisch. 

 

Opdrachten: 

1. Tip: ‘Clothes mean nothing until someone lives in them’ → De metamorfose: Kledij is heel 

belangrijk, de mensen moeten aan jou kunnen zien da je een wc-madam bent. Wij hebben jou 
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gevraagd om gepaste kledij mee te brengen en een wc-borstel. Jullie mogen die nu gaan 

halen en jullie omkleden. 

2. Tip: ‘I’m probably more famous for sitting on the toilet than for anything else that I do.’ Maak 

een zo origineel mogelijke wc-quote over jullie toilet, waardoor duidelijk wordt dat dit het beste 

toilet is. 

3. Tip: ‘I just want you to be happy. And naked.’ ➔ jullie moeten een zo lang mogelijke 

klerenketting maken.  

4. Tip: ‘In time of peace, prepare for war.’ ➔ wc-roloorlog: elke ploeg krijgt evenveel wc-rolletjes. 

Op het startsignaal gooit iedereen zoveel mogelijk rolletjes in het wc-hokje van de andere 

ploeg. Bedoeling is bij het eindsignaal zo weinig mogelijk wc-rolletjes in je eigen hokje te 

hebben liggen. Er mag alleen gegooid worden IN het wc-hokje.  

5. Tip: ‘Dream big, sparkle more, shine bright.’ ➔ Maak een zo origineel mogelijk wc-lied, dat 

jullie ook moeten zingen/performen. Jullie moeten het in het wc-hokje tonen!  

6. Tip: ‘Having a dirty mind makes ordinary conversations much more interesting.’ ➔ vieze-

woordenslam: Eén persoon van elk team wordt gekozen. Zij gaan in het wc-hokje staan. De 

personen bedenken om beurt een vies woord, wie er geen meer weet te bedenken of daar te 

laat mee is, valt af.  

7. Tip: ‘It’s very rare to find someone who isn’t full of shit.’ ➔ Produceer een originele plons in 

jullie groep. Vrije interpretatie van het woord plons.  

8. Tip: ‘Great stories happen to those who can tell them.’ ➔ Vertel een verhaal over ‘het 

avontuur van de wc-eend in de Ourthe’. Je mag geen ja of nee zeggen. 

9. Tip: ‘The numbers speak for themselves.’ ➔ Nummer een wc-rol. Nummer 1 moet aan de 

buitenkant van de rol staan en de rol mag niet scheuren.   

10. Tip: ‘Happiness is … reading magazines in a quiet place.’ ➔ Op de wc liggen vaak ook 

tijdschriften. Zoek een gebeurtenis of situatie in een tijdschrift en speel dit zo origineel 

mogelijk na.  

Speleinde 

Het groepje dat op het einde de meeste wc-velletje te pakken heeft, wint het spel! Deze worden dan 

ook met een wc-borstel (en een emmer water) gedoopt tot de beste KLJ-wc-madammen! 
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KLJ Zele Centrum – ‘De 24-uur’ 
 

Inleiding 

Tijdens deze pittige activiteit gaat de +14/+16 van KLJ Zele-Centrum de uitdaging aan om 24 uur te 

vullen met de coolste KLJ-activiteiten. Dat betekent dus non-stop KLJ, aan marathontempo, de klok 

rond, zonder slaap.  

 

Doel 

Het doel van deze activiteit is om samen met de hele groep het einde van De 24 uur te halen. Koken, 

spelen, quizzen, elkaar wakker houden en ons vooral goed amuseren dus!  

 

Locatie 

De 24 uur gingen dit jaar door in ons lokaal en tijdens het nachtspel in de straten van het exotische 

Zele.  

 

Duur 

24 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 10 – maximaal 40 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 10 leden 

 

Leeftijd 

+14 

 

Materiaal 

Inkleding (thema marathon):  

- Sportoutfits, haal je innerlijke coach boven. 

- Tafel met waterkes (gepersonaliseerde drinkbussen voor iedereen).  

- Slogans op de muren plakken: ‘eentje is geentje’, ‘blijven gaan’, ‘niet plooien! Niet 

verzwakken blijven hakken’, … ) 

- MuziekMix: Darude - Sandstorm, Ochtendgymnastiek, Spotify playlist. 

- Wall of fame/(shame) (foto’s van de mensen die in slaap zijn gevallen). 

- Online feed actief houden, live gaan. 

Leefregels  

- De leiding heeft altijd gelijk. 

- Iedereen neemt actief deel aan de activiteiten. 

- Niemand verlaat het terrein zonder toestemming van de 24u-leiding. 

- Geen alcohol voor -16. 

- Roken enkel in de pauzes & buiten. 

- Laatste instapmoment afspreken. 

- Buiten (tijdens het nachtspel) wordt er niet afgeweken van de route (niet op café e.d.). 

- Slapen doe je in je bed. 

 

Van een marathon krijg je honger! 

• Eten voor  

o het ontbijt (cornflakes, brood, choco). 

o het middagmaal (spaghetti, saus, gehaktballetjes [saus kopen en balletjes maken]  

lookbroodjes, kaas) 

o en het avondmaal (hotdogs (piccolo’s en worstjes, sausjes)). 

o 10-uurtje, 4-uurtje en zeker genoeg avondsnacks(!) 

o In thema: druivensuiker, sportdrank, soldatenkoeken, fruit 
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PER ACTIVITEIT 

- Olympische winterspelen 

o 2 kaarsjes 

o Karton, plakband 

o Ringen 

o Krijt 

o Dartsbord  

o Flesje water/drinkbus 

o Ei 

o Zand 

o Kegels 

o Zetels  

o Mini-magnums 

o KBC-lint/touw 

- Doequiz 

o Communiefoto’s en huisdierenfoto’s verzamelen van leden. 

- Fearpong 

o Water, bekers, pingpongballetje  

o Etiketten met nummer van opdrachtjes om onderaan de beker te plakken 

o Banaan 

o Kiwi 

o Pikante pepertjes 

o Slagroom  

o Ajuin met bloemsuiker 

o Patat met cacaopoeder 

o Schmink of make-up 

o Bean boozled beans 

o Kaneel  

- Kaartspelletjes 

o Junglespeed, kaartspelen, Party Animals, Weerwolven 

- Are you the one? 

o Fluovestjes 

o Glowsticks 

o Wasknijpers 

o 11 verschillende voorwerpen + papiertje met het voorwerp op 

o Kegels  

- Expeditie KLJ (zoekspel) 

o Antwoordformulieren 

o Plakband 

o Schrijfgerief 

o Kaartjes met vragen en antwoorden 

- Ochtendrave 

o Just Dance spelletjes + Wii  

o Film  

o Beamer  

o Stereo  

 

Spelvoorbereiding 

Zie uitleg activiteiten. 

 

Spelverloop 

Dagindeling:  

8u-9u Aankomst: ochtendgymnastiek  

+ ontbijtbuffet 

9-11  Sport en spel: Olympische winterspelen 
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11-13 Koken, eten, afwassen 

 

13-16 Doequiz 

 

16-17 Vieruurtje en rust 

 

17-19 Fearpong 

 

19-20 Fressen hotdogs 

 

20-23 Quiz Landelijke Organisaties 

 

23-24 Pauze met kaartspelletjes  

(bieden, jungle speed, party animals) 

 

24u-3 Nachtspel ‘Are you the one’ met tocht 

 

3-4 Pauzetje met  frituurhapjes  

 

4-6 Expeditie KLJ (zoekspel) 

 

6-8 Ochtendrave    

• Just dance 
maar we voorzien een film ook voor wanneer 

iedereen moe en uitgeput is 

Opkuis 

 

OLYMPISCHE WINTERSPELEN 

 2 teams, het team dat de meeste medailles haalt, wint. 

 

Rode draad: elk team krijgt een kaars die de Olympische vlam voorstelt en die heel de spelen blijft 

branden. Elk team moet er voor zorgen dat zijn eigen kaarsje blijft branden.  Elke keer dat de kaars uit 

gaat, krijgen ze een strafpunt.  

 

Disciplines: 

1) Bobslee: (karton, plakband): elk team legt een parcours af waarbij een persoon in de 

bobslee zit en de andere de bobslee geblinddoekt de doos moet voort duwen. Race om 

beurt op tijd. De snelste wint. Iedereen van het team moet aan de beurt komen. Eerst 

krijgen ze 5 minuten om hun bobslee te maken. 

 

2) Curling: Ringgooien (ringen, krijt). Op een afstand van 3 meter moeten ze de Olympische 

ringen in de juiste volgorde proberen te gooien.  

 

3) Biatlon: (dartsbord)  maar dan met vogelpik: elk team loopt een rondje rond het lokaal en 

moet dan 2 dartspijltjes gooien. Worden die in/op het dartsboard gegooid, ben je in en 

mag je volgende teamlid beginnen. Gooi je naast, dan krijg je een strafronde en moet je 

10x pompen vooraleer je volgende teamgenoot mag vertrekken. 

 

4) Skeleton: de teams nemen een aanloop en glijden zo ver mogelijk met een zetel. Ze 

mogen een zetel kiezen. 

 

5) Blijven gaan en bijtanken: op Johnny Däpp: elke keer ze ‘Däpp’ zingen springen en een 

slok water drinken uit onze sportfeestdrinkbussen. 
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6) Kunstschaatsen: vertrouwenssprongspel: je teamgenoot zo hoog mogelijk werpen. Als die 

nog een sierlijke trick kan doen in de lucht krijg je een extra punt. Wij meten hoe hoog, op 

het oog. 

 

7) Schaatsen: dammen, met benen aan elkaar (2 teams beginnen elk aan een andere kant 

van het terrein. Elk team springt om de buurt. Het doel is om de voeten van iemand van 

het andere team te kunnen tikken zonder te vallen.) 

 

8) Après ski: (ei, zand, kegels)soort estafette: de teams draaien elk eerst 10 rondjes (zodat 

ze ook wat draailus worden) en lopen dan naar de tafel om een. 

 

a. blokje ijs op te knabbelen. 

b. een minimagnum zo snel mogelijk op te peuzelen. 

c. een zwalpei te balanceren in zout/zand en dan een echt gekookt eitje op te eten. 

 

9) Slalom: vierkantspel waarbij je de personen van het andere team in een ander vierkant 

moet duwen. Eens je in een volgend vierkant bent, mag je niet meer terug. Het doel is om 

zo snel mogelijk de personen van het andere team in het laatste vierkant te duwen. (een 

touw of kbc-lint ter omheining of afbakening zoals ze zeggen) 

 

DOEQUIZ (= KWIES) 

ANTWOORDMETHODE: POOP THE POTATO 

1. Boots het geluid na van een beroep: 

- Conducteur  

- Kapper  

- Soldaat  

- Behanger  

- Kuisvrouw 

- Fietsenmaker  

- Voetballer  

- Koning  

- Goochelaar  

- Fotograaf  

2. Raad het huisdier:  

- Powerpoint met foto’s van de huisdieren van alle leden 

3. Beeld de emoji uit: 

- Lachend kakske 

- Tong mannetje 

- Aubergine 

- Manneke met hartjesogen 

4. Raad het lettertype (eerst geven we ze een minuut tijd om deze lettertypes te memoriseren): 

- Comic sans ms 

- Calibri 

- Century gothic 

- Times new roman 

- Verdana  

- Arial  

- Lucida Handwriting 

- Rockwell 

- Tempus Sans ITC 

- Courier New 

5. Stop de bandronde 
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6. Communiefoto’s 

- Powerpoint met 1e communiefoto’s van de leden met een balk over de ogen. 

 

FEARPONG  

- In 2 teams 

- Waterpong (bekers vullen met water en met een pingpongballetje mikken in de bekers). Wordt 

er gescoord? Dan moet er iemand van het andere team de opdracht onderaan de beker 

uitvoeren. Wie dat is, bepaalt het team zelf. MAAR iedereen moet zeker eens geweest zijn. 

 

1. Eet een banaan helemaal op (ook de schil). 

2. Eet een kiwi helemaal op (ook de schil). 

3. Pepper challenge. 

4. Reis rond het gezicht met slagroom. 

5. Bel naar je mama en vraag of ze een propere onderbroek wil brengen, omdat je een ongelukje 

hebt gehad. 

6. Bel aan bij de deken en vraag of je misdienaar kan worden. 

7. Bijt in de neus van al je teamgenoten. 

8. Verander je profielfoto in de communiefoto van Stans. 

9. Heel je team moet z’n profielfoto in een rode peper veranderen met de hashtag #pittigsteKLJ. 

10. Eet een rauwe ajuin met bloemsuiker. 

11. Eet een rauwe patat met cacaopoeder. 

12. Krijg een makeover van Hanne & Lot (kleren, kapsel, make-up). 

13. Doe de ‘Cinnamon challenge’. 

14. Eet met je team alle bean boozled beans op. 

NACHTSPEL: ARE YOU THE ONE? 

Doel: Vind je perfecte match  

DEEL 1 (gedurende de dag al doen!) 

Iedereen krijgt een bladje met 7 of 10 vragen + naam: 

• Huis of appartement 

• Zomer of winter 

• Bier of water 

• Ochtendmens of nachtuil 

• Rechts of links 

• Chips of nootjes 

• Bert of Ernie 

• Boogschieten of tennis 

• Zwart of wit 

• Drie of negen 

DEEL 2 

Opdrachten: Kies voor elke opdracht een partner: potentiële match. 

3 winnende koppels, rest mag stemmen van welk koppel ze willen weten of het een match is of niet. 

5 kansen + 1 laatste match up. Na elk spel wordt er gezegd hoeveel matches er zijn.  

 

Opdrachten: (10) 

• Race op 3 benen. 

• Verzamel het meeste glowsticks: In het bos worden op een centrale plek breaklights 

opgehangen. Hoe donkerder het is buiten bij dit spel, des te groter het effect. Bij de breaklights 

gaan twee spelers posten met een zaklamp. Dit zijn de bewakers. De groep spelers vormen de 

jagers en proberen de breaklights te besluipen zonder gehoord te worden. Hoort één van de 

bewakers een jager naderen, dan moet hij deze beschijnen met jet licht van de zaklamp en 
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roepen dat hij af is. De bewaker moet er wel zeker van zijn dat hij de juiste persoon voor zich 

heeft, hij moet degene bij naam roepen. De spelers die af zijn, gaan terug naar een centrale 

plek in het bos, vanwaar opnieuw gestart wordt. De spelleiding houdt op de verschillende 

plekken toezicht op het spelverloop. de rol van de bewakers kan gewisseld worden onder 

spelers. 

• Wasknijpers: zorg ervoor dat je het minste wasknijpers over hebt als koppel (per 1 overzetten 

naar andere persoon, 5 per persoon start). 

• 1 partner is geblinddoekt, de andere zit in zijn rug en moet hem naar een voorwerp sturen 

door aanwijzingen te roepen. 

• Shit: De spelers staan in een kring en kijken naar de grond. De leiding telt af: 3, 2, 1, ja! Op ‘ja’ 

kijkt iedereen naar iemand anders. Als twee speler in elkaars ogen kijken, roepen ze shit en 

vallen ze af. Ga zo door tot er een winnaar is. Je kunt ondertussen met de afvallers een nieuw 

spel beginnen in een tweede kring. Variant: als twee spelers elkaar in de ogen kijken, doen ze 

spectaculair alsof ze doodgaan. 

• Vos kom uit je hol!: Eén speler is de vos. Die staat aan de andere kant van het plein, tegenover 

de rest van de groep. De vos keert zich met zijn rug naar de groep. De groep stapt naar de vos 

toe en roept heel luid: 'vos kom uit je hol!'. (deze zin wordt steeds herhaald door de ganse groep) 

De groep stapt zover mogelijk door tot aan de vos. Als de vos zich omdraait, loopt iedereen 

terug naar de startplaats. Degene die door de vos getikt zijn, worden ook vossen. De vossen 

horen dus aan het geroep waar de groep zich al ergens bevindt. 

• Ninja 

• Vragen over het vragenblaadje: koppel met meeste juist wint 

• Hartmeter: boven de x krijgen 

 

DEEL 3:  

Tussentijdse opdracht 

1. Er mogen maar 30 voeten en 34 armen zichtbaar zijn.  

2. Wees stil met de gehele groep tot de volgende stop. 

3. Bonus! Jullie krijgen 2 tips> voor wie? 

4. Zing tot aan de volgende stop liedjes. 

 

EXPEDITIE KLJ 

Voorbereiding: Vragen maken, antwoordformulieren afdrukken, kaartjes afdrukken, kaartjes ophangen 
Wat? (iedereen speelt individueel) 
 

STAPPEN 
- Zoek de vraag waarmee je moet starten. Alle vragen hangen rond en in het lokaal. Ze hebben 

elk een nummer.  
- Zoek het antwoord op de vraag. Ook de antwoorden hangen rond het lokaal. 
- Bij elk antwoord staat een apart nummer/woord/letter. Dat nummer/woord/letter moet je 

onthouden en bij de leiding opschrijven op je antwoordenblad 
- Op het einde moet je met de juiste antwoorden een som en een woord kunnen maken. 

Weet je het antwoord niet? => tip door antwoord op quizvraag of opdracht 
 
 
VRAGEN GEPERSONALISEERD OP JE LEDEN 
 

VRAGEN GETALLEN/LETTERS/ DIEREN PER 

ANTWOORD 

1. Wie van de -16-leden heeft een zus 

Julie?  

= 46 

2. Wie van onze +16 leden is er geboren 

op …? 

= d 
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3. Welke naam kan je in de volgende 

anagram herkennen: …   

= 189 

4. Hoe heet de mama van de -12’ers … en 

…? 

= k - n 

5. Welke -16er was er verkleed als … 

tijdens carnaval? 

= 12 

6. Wie was de eerste kus van … = v 

7. Welke -16er heeft er deze profielfoto? = 100 

8. Wie is er momenteel op stage in … = s – t  

9. Welke leidster vertegenwoordigt ons in 

het gewest? 

= e 

10. Wie studeerde er vorig semester in …? = mier 

11. Welke -16’er doet er ballet? = 0 

12. Welke +16er rijdt er in de zomer paard? = 9999 

13. Hoe heet de baby van …? = t 

14. Welke oud-hoofdleider wordt binnenkort 

papa? 

= 57 

15. Welke +16ster gaat deze zomer 

trouwen? 

= s - e 

16. Hoe heet de fuif in september van KLJ 

…? 

= 20 

17. Op welke muziekgroep wimpelt de keur 

deze zomer? 

= kwal 

18. Wie komt van KLJ …? = a 

19. Wie onderhoudt er de tuin van … = r 

20. Wie heeft een vriendin met veel 

krulletjes?  

= 50 

21. Hoe heet de broer van … = e 

22. Wie is de kassier van onze KLJ? = 2 

23. Wie wordt er ook wel eens … 

genoemd? 

= a 

24. Wie ging er naar de sauna met … voor 

Valentijn? 

= koala 

25. Wie had er pluizig haar in haar 100 

dagenshow?  

= l 

 

Regels:  

- Gsm’s zijn niet toegelaten. 

- Zaklampen zijn toegelaten. 

- Er mag enkel iets opgeschreven worden bij de leiding op het antwoordenformulier. 

- Het antwoordenformulier ligt bij de leiding. 

- De vragen moeten op volgorde (chronologisch) opgelost worden. 

- Iedereen begint bij een ander nummertje. 

- Weet je het antwoord niet, dan mag je een vraag oplossen voor een tip. 

- Er zijn meerdere antwoordkaartjes in het spel dan er vragen zijn. 

ANTWOORDEN: 

De som van alle getallen is: 46 + 189 + 12 + 100 + 0 + 9999 + 57 + 20 + 50 + 2 = 10475. 

Met de letters kan je dit woord maken: Veldekensstraat. 

Deze dieren heb je gezien op je expeditie:  mier, kwal, koala. 
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VOORBEELD ANTWOORDFORMULIER:  
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KLJ Wechelderzande – ‘The color games’ 
 

Inleiding 

We spelen allerlei spelletjes buiten met verf. Vuil en kleurrijk worden is dus de boodschap.  

 

Doel 

Het doel van het spel houdt vooral in dat iedereen zich amuseert en niet bang is om een spatje verf over 

zich heen te krijgen.  

 

Locatie 

Buiten op een plein. 

 

Duur 

2.5 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 5 – maximaal 20 

 

Aantal begeleiders 

3 begeleider per 8 leden 

 

Leeftijd 

+12 

 

Materiaal 

- Veel verschillende kleuren verf  (bussen verf) 

- Spuitjes en waterpistolen 

- Bord van twister 

- Slechte witte doek  

- Grote papieren/ affiches  

- Stoelen 

- Blinddoeken 

- Dobbelsteen  

 

Spelvoorbereiding 

Voor enkele spelletjes kan je best al wat voorbereiden. The KLJ Color Games bevat 7 kleine spelletjes 

deze nummer je willekeurig. Voor één van deze zeven spelletjes neem je alvast water en meng je dit 

met verf. Voor een ander spel is het handig dat je een slechte witte doek klaar legt op de grond en 

eventueel vastmaakt op de grond met behulp van spijkers. Voor de rest is het belangrijk dat al je 

materiaal klaar staat. 

 

Spelverloop 

Er zijn verschillende spelletjes genummerd. Om te weten welk spelletje er eerst wordt gespeelt, moet 

men met de dobbelsteen gooien. Van zodra een nummer gekend is, speelt de groep het spel dat bij dat 

nummertje hoort. Wanneer het ene spel voorbij is, gooit men weer met de dobbelsteen om het andere 

spel te spelen. Zo zijn er zeven spelletjes. Als een nummer twee keer wordt gegooid kan je het spel nog 

eens spelen of gooit men nog eens tot men een ander nummertje heeft.  

 

Spel 1: Verfoorlog 

De leden worden in 2 teams verdeeld. Ieder lid krijgt een spuitje. Het ene team krijgt een andere kleur 

toegewezen dan het andere team. Er worden 2 kampen gemaakt, ieder team heeft een eigen pot 

gekregen met verf dat ze in hun kamp leggen.  

Iedereen vult zijn spuitje met verf en probeert de andere groep zoveel mogelijk te besproeien met jouw 

kleur verf van het team. Als je spuitje op is, moet je snel terug vervullen. Na het fluitsignaal stopt de 
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oorlog en kijken we aan de hand van de kleur welk team het meeste volhangt. Het team dat het meeste 

volhangt, is dan verloren.  

 

Spel 2: Kleurrijke twister 

Twister met verf.  Om het extremer te maken, kan men zeggen dat de leden met hun elleboog/neus/ 

wang/…. in de verf moeten.  

 

Spel 3: Vingerverven 

Om de beurt moeten de leden iets tekenen dat hun leiding zegt. Dit moeten ze doen op een blad, 

uiteraard met verf. Ze mogen geen penselen gebruiken en moeten dit dus met hun vingers doen.  

Vb: Leiding zegt dat persoon A een strand en zee moet tekenen. Persoon A moet dit dan schilderen 

met zijn/ haar vingers.  

 

Spel 4: Leiding zegt 

We spelen het concept van ‘de juffrouw zegt’, maar in plaats van juffrouw zeggen we ‘de leiding’. Degene 

die het fout doet, krijgt een stip verf op zijn/haar hoofd.  

 

Spel 5: Verfpistool  

We spelen een vorm van tikkertje. Er is 1 tikker met een waterpistool in handen. Dit waterpistool is 

gevuld met verf ( en een beetje water ). De tikker kan de andere tikken door de anderen nat de spuiten. 

Degene die getikt is, gaat op de grond zitten. Je kan iemand redden door bij hem/ haar een smiley te 

tekenen ( op het lichaam, gezicht, kleren, …). 

 

Spel 6: Vingerafdrukken zetten 

Elk lid krijgt een eigen kleur. Het lid moet zijn vinger dan in die kleur leggen en daarna zoveel mogelijk 

stippen op het blad zetten. Dit is niet gemakkelijk omdat elk lid deze missie heeft.  

De leiding geeft eerst iedereen een kleur. Daarna telt hij af en zegt ‘start’. Bij de start mogen de leden 

beginnen met hun missie. Na enkele seconden zegt de leiding ‘stop’. Degene die de meeste 

vingerafdrukken heeft gezet, is gewonnen. De winnaar mag verf morsen bij iemand naar keuze.  

 

Spel 7: Wie is het?  

Eén lid wordt geblinddoekt en maakt zijn/ haar handen goed vuil met verf zodat de verf nog goed nat is 

in de handen. Een ander lid komt tegenover de geblinddoekte staan. Het lid dat geblinddoekt is, moet 

raden wie er tegenover hem/ haar staat door alleen maar te voelen aan de persoon. De persoon die 

voor de geblinddoekte staat, wordt dan heel kleurrijk door de verf in de handen van de geblinddoekte. 

 

Speleinde 

Het einde is voorzien wanneer elk gespeeld is en wanneer elk lid vol onder de verf hangt. 
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KLJ Kruibeke – ‘Fluo’ 
 

Inleiding 

We spelen allerlei spelletjes met verf. 

 

Doel 

Amusement met verf binnen in het lokaal. 

 

Locatie 

In het lokaal. Met vloer en muren ingepakt met plastiek.  

 

Duur 

3 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 6 – maximaal 20 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 5 leden 

 

Leeftijd 

-9 

 

Materiaal 

Plastiek, verf, gekleurde haarsprays, witte T-shirts, canvas, 50 tal tennisballen, markeerstift, 

verfborstels, tape, black light, balonnen.  

 

Spelvoorbereiding 

Bedek heel het lokaal met plastiek. Verf op deze plastiek een twisterveld. Verstop de tennisballen 

buiten. Tape met papiertape een figuur/logo op het canvas.  

 

Spelverloop 

De leden worden per 4 onderverdeeld in een groep. Elke groep krijgt een andere kleur haarspray 

toegewezen. In deze groepjes gaan de leden hun T-shirts versieren.  

 

Alle leden krijgen een witte T-shirt. 

Om deze te kunnen versieren hebben ze verf nodig. Deze kunnen ze verdienen door tennisballen te 

gaan zoeken rond  het lokaal. Elke tennisbal heeft een gekleurde stip. De kleur van de stip krijgen ze 

in verf. Hoe meer tennisballen een groep verzameld hoe meer verf ze hebben om hun T-shirts te 

versieren.  

 

Na het versieren van de t-shirts gaan de lichten uit en blijft er enkel het black light aan.  

Spelletjes in he blacklight:  

- Twister  

- Ik ripel stipel met … stippels vraag aan … ripel stippel hoeveel stippels heb jij? 

- Bunny Bunny (met verf aan de handen)  

- Touwenparcour  

- Knie voetbal met bal vol verf  

- 10 bal met fluo ballon  

- … 

 

Om af te sluiten maken we nog een kunstwerk. Neem het deels met tape bedekte canvas, laat de 

leden het bekladde, met verschillende kleuren verf. Werk het schilderij eventueel af door er over te 



18 

 

gaan met glitter haarsprays. Haal hierna de tape van het canvas af en laat het drogen. Het canvas kan 

je als herinnering aan de activiteit ophangen in het lokaal.  

 

Speleinde 

Samen in een kuip met warm water om de verf af te wassen. 
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KLJ Lichtervelde – ‘Start to run’ 
 

Inleiding 

Samen met een 12-tal leden startten we in februari 2018 aan de 10 weken durende lessenreeks van 

start to run. Het doel? Na 10 weken 30 minuten / 5km aan een stuk kunnen lopen.  

 

Doel 

Het doel was om samen aan onze conditie te werken, want in groep is het makkelijker om zoiets vol te 

houden. Deze activiteit werkt ook groepsbindend. Soms kreeg iemand het moeilijk, maar dan was de 

rest van de groep er om die persoon aan te moedigen of te helpen. Er was ook een groeps-chat waar 

de deelnemers dan een foto of gewoon een berichtje in plaatsten wanneer ze tijdens de week alleen 

gingen lopen. Dit werkte ook motiverend voor de anderen.  

 

Locatie 

In het dorp: de straten rond het lokaal, bij het sportplein… 

 

Duur 

10 weken, drie keer per week +- 45 min. Waarvan één keer in groep  

Het schema bestaat uit drie lessen per week, 10 weken lang. Daarvan deden we telkens één les in 

groep op zaterdag. De andere twee lessen moesten de deelnemers alleen doen tijdens de week, 

maar we hielden hen natuurlijk niet tegen om zelf met een paar af te spreken om toch samen te lopen. 

Het was niet praktisch haalbaar om drie maal per week met heel de groep samen te komen. 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 2 – maximaal 20 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 10 leden 

 

Leeftijd 

+16 

 

Materiaal 

Een chronometer of stopwatch op gsm of horloge, een fluitje, een goede portie motivatie. 

 

Spelvoorbereiding 

Het loopschema downloaden 

 

Spelverloop 

Lopen en plezier maken! 

 

Speleinde 

Samen napraten met een fris drankje. 
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KLJ Sleidinge – ‘Highlandgames’ 
 

Inleiding 

Er waren een stuk of 5 postjes met elk een highlandgame. De leden waren ingedeeld in groepjes van 

5 en mochten zo telkens doorschuiven. Per postje stonden er 1 of 2 leiding om de leden te 

begeleiden.  

 

Doel 

Amusement. We wouden eens een ruigere activiteit waar de leden hun grenzen konden verleggen.  

 

Locatie 

Op ons buitenplein aan het lokaal  

 

Duur 

2 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 20 – maximaal 50 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 5 leden 

 

Leeftijd 

+12 

 

Materiaal 

- Tractor voor veiligheidstouw aan vast te binden 

- Lege bakken 

- Grote houten palen 

- Kleinere houten palen 

- Gewicht om mee te gooien 

- Lint 

- Meter 

- Matrassen 

 

Spelvoorbereiding 

Alle postjes klaarzetten met het nodige materiaal.  

 

Spelverloop 

De leden waren ingedeeld in groepjes van ongeveer 5. Ze mochten zelf kiezen bij wie ze in het 

groepje wouden zitten. Het was de bedoeling om met het team zoveel mogelijk punten te scoren. Hoe 

konden ze punten scoren? Als ze bijvoorbeeld het postje met de lege bakken kozen, moesten ze zo 

hoog mogelijk klimmen. Een ander voorbeeld: door met de grote houten palen te gooien, moesten ze 

proberen zo ver mogelijk te gooien. De leiding meette dan de afstand en die afstand werd dan ook op 

het puntenblad geschreven.  

 

Speleinde 

Het team met de meeste punten kon zichzelf de grote winnaar van de highlandgames noemen.  
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KLJ Waarschoot – ‘Te voet naar Oostakker’ 
 

Inleiding 

Naar jaarlijkse traditie gaat KLJ Waarschoot op 1 mei te voet naar Oostakker. Hierbij wordt om 3 uur 

(’s nachts) vertrokken. Ter plaatse wordt voornamelijk een bezinning gehouden. 

 

Doel 

Naast het in ere houden van de traditie, geldt deze tocht ook als teambuilding. Leden en leiding 

trekken elkaar door moeilijke momenten en moedigen elkaar aan, zodat iedereen terug in Waarschoot 

aankomt. 

 

Locatie 

De weg tussen Waarschoot en Oostakker. 

 

Duur 

9-10 uur 

 

Aantal deelnemers 

Afhankelijk van het aantal dapperen. 

 

Aantal begeleiders 

Ook dit is afhankelijk van het aantal dapperen.  

 

Leeftijd 

+12 

 

Materiaal 

- Fluohesjes 

- WC-papier voor noodgevallen. 

- Koffiekoeken en chocomelk voor daar. 

- Materiaal voor de bezinning. 

- Frieten en vlees voor bij 

terugkomst aan het lokaal. 

 

Spelvoorbereiding 

De volwassenenbegeleidster bereidt een bezinning voor. Er wordt aan oud-leiding of leiding die 

minder goed te been is, gevraagd om ’s middags frietjes te bakken. 

 

Spelverloop 

Om 3 uur wachten we de leden op aan het lokaal. We delen fluohesjes uit alvorens we vertrekken. 

Aangekomen in Oostakker-Lourdes doen we eerst een korte bezinning buiten aan de grot, waarna we 

in de catecheseruimte een uitgebreide bezinning doen. Vervolgens versterken we de inwendige mens 

met een uitgebreid ontbijt in de tearoom in het domein van het bedevaartsoord. Voor we vertrekken 

spelen we samen met de leden op de speeltuin. Omstreeks 9 uur vertrekken we terug naar het lokaal. 

Daar genieten we van lekkere frietjes.  

 

Speleinde 

Hoera! We hebben het toch maar gehaald. Iedereen mag nog even uitblazen in het lokaal. Afhankelijk 

van het weer en de vermoeidheid kan er nog een spelletje kubb gespeeld worden of kan er gewoon 

nagepraat worden.  
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KLJ Poperingen – ‘Kamp Frankrijk’ 
 

Inleiding 

De KLJ. Het katholieke aspect: ons bezoek aan de hoogste kathedraal van Frankrijk. Het voor ons 

heel belangrijke, landelijke deel: ons bezoek aan de tractorfabrikant Massey Ferguson.  En het 

jeugdige aspect: samen plezier maken! 
 

Doel 

Amuseren, teambuilding 

 

Locatie 

Frankrijk (Beauvais) 

 

Duur 

4/07/2018 tot en met 8/07/2018 

 

Aantal deelnemers 

57 

 

Aantal begeleiders 

9 

 

Leeftijd 

+16 

 

Materiaal 

➢ 2 grote tenten, ieder zijn eigen slaaptent 

➢ Frigowagen, kookgerei 

➢ Muziekinstallatie 

➢ Beamer en scherm 

 

Spelvoorbereiding 

Vooraf vergaderen om alles te plannen zodat alle dagen goed uitgestippeld waren. Zodat kunnen er 

geen problemen voorkomen en kunnen alle bestuursleden met een gerust hart vertrekken. Vooraf 

hebben we 1 dag met 5 bestuursleden de streek gaan verkennen + een slaapplaats gezocht (een 

weide) + activiteiten gezocht in de buurt. 

 

Spelverloop 

We trokken er met heel de groep samen 5 dagen op uit, dit keer in het buitenland (= grenzen 

verleggen). De activiteiten moesten voor amusement, ontspanning, en met het warme weer ook voor 

afkoeling zorgen. Om de streek beter te leren kennen, bezochten we de hoogste kathedraal en alle 

bezienswaardigheden van de stad Beauvais. Zo ontdekten we heel wat nieuwe dingen. 

Communiceren met de plaatselijke bevolking deden we in het Frans. Door grote interesse bij de leden, 

deden we ook een agrarisch bezoek aan de Massey Ferguson (tractor) fabriek met rondleiding en 

uitleg + een maaltijd. Bij het warme weer in Frankrijk zijn we meerdere keren gaan afkoelen na de 

activiteiten in een terrein waar zwemmen mogelijk was. Een hoogtepunt voor het groepsverband: 

allemaal tijdens een WK-match van de Rode Duivels voor een groot scherm dat we meehadden. Het 

belangrijkste doel op kamp is zich amuseren en 1 team vormen. Dat is alleszins goed gelukt. 

 

Speleinde 

Elke dag, als we terugkeerden van een uitstap of activiteit, werd er een lekkere maaltijd voorzien. 

Bij vertrek ruimen we elk onze eigen slaaptent op, en controleren we gezamenlijk het terrein zodat 

alles netjes achterblijft. 
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KLJ Ertvelde – ‘Rechtendoortocht’ 
 

Inleiding 

Samen met onze leden en kinderen en volwassenen uit Ecuador gaan wij op stap recht door de 

velden, niets houdt ons tegen, geen gracht, modder of waterplas. Welke richting we uitgaan bepalen 

onze leden aan de handt van een kompas.  

Ergens in het lokaal is er een briefje verstopt, waar de eerste aanleiding staat opgeschreven (in het 

Nederlands en ter plaatse vertaald naar het Spaans) om op pad te gaan. De bedoeling van deze 

namiddag is om op het einde van de dag een dappere lid te benoemen/kronen. 

 

Doel 

Ons doel van deze activiteit is om onze leden te binden en te laten samenwerken. Extra uitdagend is 

dat ze ook zullen moeten samenwerken met de gasten uit Ecuador die op een andere manier 

communiceren met elkaar dan wij. 
 

Locatie 

De velden rondom Tervenen (Ertvelde)  

 

Duur 

+/- 2,5 uur 

 

Aantal deelnemers 

 

Minimum 4 leden 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 8 leden 

 

Materiaal 

▪ Ladder 

▪ Kompas 

▪ Wasspeld 

▪ Ballon 

▪ Touw 

▪ Pakket met boodschap 

▪ Fluohesjes 

▪ Bal 

▪ Verf 

 

 

Spelvoorbereiding 

Een brief verstoppen in het lokaal. 

Een pakketje maken met daarin een brief met de eerste aanleiding (ballon aanhangen). 

Een beker maken voor de winnaar. 

 

Spelverloop 

We stappen eerst naar het grasplein We leggen daar een pakketje met een ballon aan voor de 

zichtbaarheid. In het pakketje zit er een kompas en een brief. Bij het pakketje ligt er een ladder die 

heel de weg meegenomen wordt, dit kan een handig hulpmiddel zijn om over grachten te klimmen. 

Om de richting van de tocht te bepalen, stelt de leiding vragen: ‘Wat zou hiervan de bedoeling zijn?’, 

‘Welke richting zouden we uit moeten?’, … 

Als het tijd is om eens te draaien of als je ziet dat het beetje saai is, dan is het tijd voor een 

opdracht/spel. 
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Wanneer een groep/persoon een spel gewonnen heeft, krijgt deze een streep (verf) op zijn gezicht. 

Wie het meeste strepen heeft op het einde van de dag is de winnaar. 

Er is ook een wasspeld in het spel. De wasspeld kan dus doorgegeven worden aan iemand anders 

door het aan hem/haar te hangen. Wie de speld aan zich heeft hangen voor het begin van een 

opdracht mag 3 koprollen doen in de modder of een andere kleine durfopdracht. Ook op deze manier 

verleggen onze leden hun grenzen door wat meer uitdagende opdrachtjes te doen. 

Af en toe zullen we de weg afleggen door op knieën te kruipen. Zijn er op het einde meerdere 

winnaars: armworstelen. 

 

We moeten opletten dat we ongeveer de weg terugvinden, anders maken we gebruik van Google 

Map, en nemen we de gewone weg, zeker rond 15.45u terugkeren! 

 

Opdrachten/spellen 
• De leden verdelen zich onder 3 groepen, ze zullen elk een letter krijgen van KLJ die ze 

moeten vormen, door modder/ander materiaal dat te vinden is in de velden. Wie de mooiste 
duidelijkste letter heeft, is gewonnen. (Dit spel kunnen we ook doordat ze met de lichamen op 
de grond de letters KLJ namaken in plaats van met materiaal.) 

• Dikke Bertha 

• Dunne Bertha 

• 2 is te veel en 3 is te weinig. 

• Dassenroof 

• 15 vingers 

• Levende vlaggenroof 

• De leden worden in 2 groepen verdeeld. Van elke groep wordt er 1 iemand gekozen, deze 
mag even weg van de groep. De andere gaan in een cirkel gaan staan en nemen elkaars 
handen vast, ze maken een knoop. Wie van de twee groepen het eerst uit elkaar is wint. 

• Telefoontje, hier is er geen winnaar maar men maakt zijn handen vuil en spelen zo het spel 
voor even ontspanning 

• 123 KLJ, men gaat deze keer per 2 gaan staan, en mag elke keer met 1 voet en 1 hand op de 
grond staan, samen  

• Verdelen in 2 groepen en ze moeten iemand van hun groep over de gracht dragen zonder dat 
die persoon valt. Dit is een grote uitdaging! 

• 2 mensen worden geblinddoekt en moeten random beginnen lopen, de rest van de groep 
moet een cirkel rond hun maken en zorgen dat ze niet tegen elkaar botsen of vallen of uit de 
cirkel lopen… (groepsbindend en grenzen verleggen, durven lopen zonder zicht) 

• Iedereen ligt op een rij naast elkaar, 1 iemand gaat er in de andere richting op liggen. Als 
iedereen nu begint te rollen, wordt de persoon bovenop verder gedragen. 

• Stormloop (voor tijdens de tocht): iedereen staat recht tegenover elkaar, 2 rijen, de armen zijn 
gestrekt, maar raken elkaar juist niet. Iemand op het einde van de rij moet er doorlopen en de 
handen van de anderen mogen pas net op het nippertje omhoog. Zo moet iedereen er eens 
durven doorlopen. 

• Tijdens de tocht een stuk geblinddoekt doen 

• Tiktak boem 

• Kat en muis 
 

Speleinde 

 

We komen terug aan in het lokaal, en verwarmen ons en smullen van een lekkere warme chocomelk. 

De persoon met de meeste strepen, wint de beker met ‘dapperste KLJ-lid’! 
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KLJ Ravers-Eel – ‘Alles mag kapot!’ 
 

Inleiding 

Per spel, waar alles kapot mag, kunnen de teams borden verdienen voor het finalespel. Het finalespel 

bestaat spelletjes als bord-bowling, bord-petanque, kleiduifschieten en bord-schietkraam. Alles zal en 

moet kapot gaan! 

 

Doel 

Teambuilding, ontstressen, amusement en dingen doen die normaal uit den boze zijn! 

 

Locatie 

Weide, plein, bos,.. 

(Let op voor het maken van afval, leg zeilen onder het spelmateriaal zodat er geen afval/scherven 

blijven liggen) 

 

Duur 

2,5 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 2 – maximaal … 

 

Aantal begeleiders 

Minstens 1 begeleider voor de activiteit 

 

Leeftijd 

+14 

 

Materiaal (voor 4 teams) 

• Plastic zak per speler (restafval, pmd,…)  

• Eén telefoongids per team 

• Touw (macramé)  

• Ballonnen 

• Kartonnen of plastic zeilen per team (opvangen van afval/scherven) 

• Minimum één katapult per team 

• 5 wijnglazen, vazen of kommen per team 

• Flesjes, capsules of iets dat gemakkelijk breekt (of ballonnen)  

• Verf (kleur per team) 

• Roos per team (50-40-30-20-10 punten) of een groot stuk karton per team 

• Stenen of knikkers om te katapulteren 

• +50 borden die kapot mogen (hoe meer, hoe beter!) 

• Eén panty per speler 

• Eén ei per speler 

• Vlag per kamp 

 

Spelvoorbereiding 

Materiaal klaarleggen per spel 

- Groepsverdeling (plastic zak met gaten voor hoofd en armen) 

- Telefoonboekscheuren ( Eén telefoonboek per team) 

- Kleur de roos (roos per team, ballonnen gevuld met verf) 

- Katapulteren (5 wijnglazen, vazen of kommen per team, katapult(en) per team, knikkers of 

stenen) 

- Eieren kloppen (panty met een ei per speler, vlag per kamp) 

- Finalespel (borden en overgebleven materialen die kapot mogen) 
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Spelverloop 

Groepsindeling 

De spelers krijgen allemaal een plastic zak waar ze hun hoofd en armen kunnen doorsteken. De 

speler worden in een afgebakend terrein geplaatst. De speler zullen de plastic zakken van de andere 

spelers hun lijf moeten trekken. Als je zak helemaal kapot is, moet je het spel verlaten. De afvallers 

zullen systematisch in groepjes worden gedeeld. De speler die eerst afvalt zit in team 1, de 2de in team 

2,… en dit naargelang het aantal teams. 

 

Spelverloop 

Telefoonboek scheuren 

Elk team heeft een telefoonboek in zijn kamp liggen en elke speler heeft een touw met een ballon aan 

zijn been hangen. Het is de bedoeling om de telefoonboek van het andere kamp in 2 te scheuren. Als 

jouw ballon kapot wordt getrapt, dan moet je terug naar jouw kamp om een nieuwe ballon te halen. 

Het team waarvan de telefoonboek als laatste of niet kapot is, wint. 

(1ste 4 borden, 2de 3 borden, 3de 2 borden en 4de 1 bord)  

  

Kleur de roos 

Elk team heeft een roos in zijn kamp staan. De teams krijgen flesjes, capsules of ballonnen gevuld 

met een kleur die ze in een ander kamp op de roos moeten gooien. Elk lid heeft een sjaaltje in zijn 

broek zitten en als dit eruit word getrokken, moet je terug naar je kamp gaan en opnieuw beginnen. 

Als de leiding fluit is het spel gedaan. De punten op de rozen worden achteraf geteld en het team met 

de meeste punten wint. Je kan de roos ook vervangen door een leeg karton. Het team dat de meeste 

kleur kan verspreiden wint. 

 (1ste 4 borden, 2de 3 borden, 3de 2 borden en 4de 1 bord)  

 

Katapulteren 

Elk team heeft 5 vazen, wijnglazen of kommen (of iets anders breekbaars) op een rij staan in hun 

kamp. Elke team heeft ook een doos met knikkers in hun kamp. De bedoeling is om ter langst jouw 

vazen heel te laten en de vazen van de andere teams kapot te katapulteren. Voor de vazen is een lijn 

getrokken op een bepaalde afstand waarachter je moet blijven om te katapulteren. In elk kamp ligt 

minstens één katapult. Je mag telkens maar één knikker meenemen uit je eigen kamp om een poging 

te wagen. Het team met de minst kapotte vazen wint. Als de leiding fluit of de vazen van alle buiten 

het winnende team zijn kapot, is het spel gedaan. Let op de scherven, zorg de spelers de 

afbakening respecteren! 

(1ste 4 borden, 2de 3 borden, 3de 2 borden en 4de 1 bord)  

 

Eieren kloppen 

Iedereen heeft een panty op zijn hoofd met een ei in. Het is de bedoeling om de vlag van het andere 

team te vangen zonder dat het ei kapot gaat. Wordt je ei kapot geklopt, dan val je af. Het team dat als 

eerste een vlag van een ander team in hun eigen kamp krijgt wint. Als je ei kapot wordt geklopt terwijl 

je de vlag vast hebt laat je de vlag ter plaatse liggen.(Afhankelijk van de overgebleven eieren kan je dit 

spel nog eens spelen of de overblijvende proberen elkaars ei kapot te kloppen, waardoor er extra 

borden verdient kunnen worden.) (1ste 4 borden, 2de 3 borden, 3de 2 borden en 4de 1 bord)  

 

 

Speleinde 

Het team met de meeste borden heeft het spel gewonnen en daardoor ook een voordeel tijdens de 

finalespelletjes. Het finalespel wordt gespeeld met de gewonnen borden. Aan de hand van hoeveel 

borden er over zijn krijgen alle teams evenveel borden bij. Je kan kiezen uit onderstaande spelletjes, 

kies de leukste eerst, want als de borden kapot zijn, is het spel gedaan. Het finalespel kan je doen met 

punten maar het is zo al leuk genoeg om te doen! Let op dat bij elk spel het speelterrein leeg is en 

laat de spelers de borden gooien achter een afgesproken punt. 
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Bordbowling 

Leg of zet de borden recht, bijvoorbeeld in los zand, zoals je kegels geplaatst zijn tijden het bowlen 

(rijen van 1,2,3 en 4). De teams mogen om de beurt met hun borden naar de borden/kegels gooien. 

Het team met de meest gebroken borden/kegels wint. 

 

Kleiduifschieten 

De spelleider gooit een bord in de lucht en per team moet je het bord proberen raken als het nog in de 

lucht hang. Dat is moeilijker dan je denkt. Let op voor vliegende scherven en zorg dat het 

speelterrein vrij is! 

 

Bord-petanque  

Gooi een balletje of bord als punt waar je heen moet mikken. De petanqueballen worden in dit spel 

vervangen door borden. Het team dat op of het dichtste bij het balletje ligt, wint. 

 

Bord-schietkraam 

Dit spel heeft wat weg van ‘bordbowling’. Leg of zet de borden willekeurig recht, verspreid over het 

terrein. Laat de teams van achter een lijn gooien, het team dat de meeste borden kan raken wint. 
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KLJ Putte – ‘Het overtuigingsspel’ 
 

Inleiding 

Tijdens het overtuigingsspel ga je op pad om het hele dorp te mobiliseren om te kiezen voor jouw 

brievenbus! Hoe je dat het best kan doen? Dat ontdekken de leden zelf, al doende, en door gewoon te 

gaan! 

 

Doel 

Samenwerken: Welke tactiek gebruiken we om zoveel mogelijk mensen te overtuigen? 

Amusement 

Inzicht geven in hoe belangrijk het is om beleefdheid te tonen en vriendelijk te zijn 

 

Locatie 

In een dorp/stad of op een andere locatie waar zich veel mensen samen bevinden 

 

Duur 

1 tot 1:30 uur 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 6 – maximaal 24 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 10 leden 

 

Leeftijd 

+12 

 

Materiaal 

Stiften, scharen, karton (kan je de leden best zelf laten verzamelen door een handelaar aan te 

spreken), breekmes, strooibriefjes in verschillende kleuren (zoveel als er groepen zijn) 

 

Spelvoorbereiding 

• Locatie van het spel bepalen, afbakening van de ruimte. 

• Locatie van de brievenbussen bepalen. 

• Uren bepalen tussen wanneer mensen het briefje kunnen deponeren (20 à 30 minuten). 

• Strooibriefjes laten printen in verschillende kleuren (zoveel als er groepen zijn): 

 
“Hallo, 

 

Zojuist ben je aangeklampt door een rasechte KLJ’er van de KLJ-groep uit ….  

Zij doen momenteel een overtuigingsspel. 

Je hebt dit briefje gekregen van het (kleur) groepje. 

Hopelijk hebben ze jou kunnen overtuigen om dit briefje in hun brievenbus te deponeren. 

 

Misschien wordt je nog aangesproken door andere groepjes. 

Zij proberen jou te overhalen om hetzelfde briefje, maar dan in hun kleur, in hun brievenbus te posten. 

Aan jou om uit te maken op welke vraag je ingaat. 

De bedoeling van dit spel is dat onze leden, door een combinatie van lef en beleefdheid, zoveel 

mogelijk mensen kunnen aanzetten om deel te nemen aan het spel. 

Hebben ze jou op een degelijke en beleefde manier overtuigd? 

Deponeer dan dit kaartje in de juiste brievenbus op (locatie), en dit uitsluitend tussen (uur) en (uur). 

De leden en leiding willen je hartelijk bedanken om hieraan mee te werken. 

 

De deelnemende ploegen zijn: (opsomming kleuren)” 
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Spelverloop 
Verdeel de leden in ploegjes van 3 tot 6 personen. Elk ploegje zoekt een naam en knutselt een 

brievenbus (met de naam erop). Om deze brievenbus te maken moeten ze zelf op zoek gaan naar 

een goede doos, emmer,… De leiding zorgt voor stiften, gekleurd papier, …  

Bezorg elk groepje een gelijk aantal strooibriefjes met hun naam op. Van zodra ze klaar zijn met het 

knutselen van hun doos, kunnen ze van start gaan. 

  

Elk ploegje krijgt 75 minuten tijd om voorbijgangers of bewoners te overtuigen om later, tijdens de 

afgesproken "postperiode", een strooibriefje in hun brievenbus te posten. Men mag eveneens 

mensen, die door een ander ploegje aangesproken werden, op andere gedachten brengen. Men kan 

ze aansporen om niet te gaan posten of ze overhalen om het briefje van het andere groepje in een 

andere, liefst de eigen, brievenbus te deponeren.  

 

Speleinde 

Na de afgesproken "postperiode" worden de brievenbussen gelicht en de postbriefjes geteld. De eigen 

briefjes tellen enkel, de briefjes van andere groepen dubbel. 

We evalueren de activiteit door middel van een groepsgesprek: hoe hebben jullie dit aangepakt? Hoe 

reageerden de mensen? Welke overtuigingstechniek had het meeste effect? 
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KLJ Ravels-Eel – ‘De sterktste boer(in)’ 
 

Inleiding 

De leden doen in twee groepen allerlei opdrachten tegen elkaar. Op het einde weten we welke groep 

de sterkste boer(inn)en zijn. 

 

Doel 

Amusement, teamwork 

 

Locatie 

Buitenplein 

 

Duur 

Afhankelijk van de groepsgrootte en de snelheid waarin de teams de opdrachten uitvoeren.  

Ongeveer een uur. 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 4 – maximaal … 

 

Aantal begeleiders 

1 begeleider per 10 leden 

 

Leeftijd 

-12 

 

Materiaal 

Touwtrektouw (2), houtblok, nagels (8), jutten zakken (2), zware gewichten, kegels (aantal afhankelijk 

van parcours dat je maakt), aardappelen (1 per persoon + enkele extra), nylonkousen (2), tractorband 

(2), hoefijzers (10 of meer), piket (1), touw (per persoon een lang stuk), propjes (1 per persoon) en 

sjaaltjes (minstens 3 per persoon) 

 

Spelvoorbereiding 

Materialen klaar zetten. 

Indien mogelijk teams samenstellen. 

 

Spelverloop 

Bij het verdelen van de teams is het belangrijk dat de teams qua kracht en snelheid overeenkomen. 

De twee teams voeren opdrachten tegen elkaar uit. Dit doen ze zo snel en zo juist mogelijk.  

Wanneer een opdracht gewonnen is, krijgt dit team een punt. Bedoeling is om zoveel mogelijk punten 

te verzamelen. 

Spelletjes: 

• Touwtrekken 

• Nageltje klop: ieder team heeft 4 nagels die ze in de houtblok moeten kloppen met een nagel. 

• Jutten zakken met een gewicht in over een afstand slepen: Er is een parcours uitgestippeld, 

de groep moet de jutte zak waarin een zwaar gewicht zit doorheen het parcours slepen. 

Onderweg wordt er afgewisseld, waardoor iedereen de zak een stukje voortsleept. De zak 

mag maximum door twee personen ter gelijker tijd vooruit gesleept worden. 

• Aardappelgooien: Er zit een aardappel in een nylonkous. De leden moeten deze nylonkous zo 

ver mogelijk gooien. 

• Hanengevecht 

• Tractorband naar de overkant brengen: de groep moet de tractorband naar de andere kant 

brengen. Opgelet: het is verboden om de band te rollen. Hij mag wel gesleept of omgeduwd 

worden. 
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Variatie: het ene lid brengt de tractorband naar de overkant, het volgende lid neemt de 

tractorband weer terug naar de eerste kant. Dit zolang tot iedereen van de groep geweest is. 

• Hoefijzer tegen piket gooien: Er staat een piket in het midden. Er ligt een touw rond de piket 

zodat elke afstand even ver is. Ieder team krijgt evenveel hoefijzers. Het is de bedoeling dat 

elk team om ter eerste alle hoefijzers rond de piket gegooid krijgt.  

• Mierenhoop: alle leden liggen afwisselend per groep in een kring. De leden haken bij elkaar in. 

Buiten de kring staat een lid uit elk team. Het is de bedoeling dat de leden elkaar uit de kring 

trekken. Het teamlid dat overblijft op de grond, wint. 

• Patatje: Alle leden hebben een patat rond hun buik geknoopt. De aardappel hangt ter hoogte 

van de kuit. Op de grond ligt een propje. De leden moeten het propje zo snel mogelijk naar de 

andere kant brengen door het vooruit te duwen met de aardappel. Handen mogen natuurlijk 

niet gebruikt worden. 

• Krulstaartenverkoop: slavenhandel. Ieder lid krijgt drie sjaaltjes. Ze steken één sjaaltje in de 

eigen broek. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk sjaaltjes van de anderen uit te trekken. 

Ben je zelf je sjaaltje kwijt, ga je aan de kant. Na een tijdje roept de leiding 

‘Krulstaartenverkoop’. Alle leden komen naar de leiding en kunnen nu de leden zonder sjaaltje 

kopen door de verdiende sjaaltjes in te leveren. De varkens die gekocht kunnen worden, 

helpen het varken. Zij moeten geen sjaaltje meer in de broek steken. Op het einde zal er nog 

één persoon overblijven. Dat is het winnende team. 

• Konijnenhol: in het midden van het veld ligt een touw. Wanneer de konijnen van de ene kant 

naar de andere kant lopen, moeten ze over het touw heen. Wanneer de konijnen teruglopen, 

moeten ze onder het touw door. De persoon die laatst is, moet in het midden blijven. Wanneer 

de konijnen over het touw heen lopen, houdt deze het touw vast tot aan zijn middel. Wanneer 

de konijnen onder het touw doorkruipen, gaat deze op het touw staan. In het begin is dit heel 

gemakkelijk, maar dit wordt steeds moeilijker. Het team met de persoon die overblijft, wint de 

opdracht. 

• Kruiwagenrace: alle leden staan aan de ene kant van het veld. Ze moeten een voor een naar 

de overkant gebracht worden door middel van de kruiwagen. Er zit een lid in de kruiwagen en 

een lid loopt met de kruiwagen. De persoon die liep, blijft achter aan de overkant. De persoon 

die in de kruiwagen zat, loopt terug naar de overkant, laadt iemand in zijn kruiwagen en loopt 

terug naar de overkant. Dit wordt herhaalt tot iedereen aan de overkant is. Het team dat als 

eerste al zijn teamleden aan de overkant bracht, wint. 

 

Speleinde 

Het team met de meeste punten, is de winnaar, maar gelukkig heeft iedereen goed meegedaan en 

zijn we allemaal winnaars! 
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KLJ Zomergem – ‘De Xtreme legeractiviteit’ 
 

Inleiding 

Het is een legerspel die op kamp wordt gespeeld met alle leden die mee zijn (70) van jong tot oud. Het 

is de bedoeling om in de voormiddag zo veel mogelijk munitie te verzamelen. In de namiddag kan die 

munitie gebruikt worden om andere teams uit te schakelen en zo verschillende gebieden op de 

landkaart te veroveren. Op het einde maakt elk team een kamp en wordt er om het meest hout 

verzamelt voor het kampvuur waar we onze activiteit met afsluiten. 

 

Doel 

Ons kampthema was leger en door een hele dag een activiteit te doen in dit thema leven de leden 

zich meer in. Het is ook de bedoeling dat we als 1 groep naar buiten komen en dit hebben we bereikt 

door een activiteit te geven met alle leeftijdsgroepen door elkaar (-9, -12, -16 en +16). Hierdoor leren 

de leden hoe ze moeten samenwerken met jongere of oudere leden en ontstaan er vaak 

onverwachtse vriendschappen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk land te veroveren. De groep 

die won, kreeg dan uiteindelijk meer tijd en materiaal om een kamp te bouwen en hout te sprokkelen. 

De uiteindelijke winnaar was diegene met het mooiste/origineelste kamp. 

 

Locatie 

Op ons kampterrein waar er een heel grote speelweide was. 

 

Duur 

Heel de dag (afsluiten met een kampvuur) 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 40 – maximaal 100 

 

Aantal begeleiders 

Er worden 8 groepen gevormd maar telkens 1 begeleider in de groep.  

In de voormiddag zijn er 5verschillende postjes waar er opdrachten kunnen uitgevoerd worden, aan 

elke post zit ook een leiding. 

Min 5 begeleiders wanneer er geen begeleiders meegaat met de groepen. 

 

Leeftijd 

Alle leeftijdsgroepen samen 

 

Materiaal 

o Europaletten  

o Landkaart  

o Verschillende pionnen in 4 kleuren  

o 8X4 verschillende voorwerpen (kwartet)   

o 10 kegels   

o 2 velden voor tussen 4 vuren  

o Lang afbakenlint   

o Nagels en kroonkurken    

o 2 zachte ballen voor tussen 4 vuren    

o 4 kussens uit de zetels  

o Zagen, bijlen (hout kappen)   

o Kaartjes met munitie op     

o Fietsbanden   

o Tennisballen   

o Touwtrektouw    

o Veld voor krokodillengevecht (afbakenlint)    

o 2 zware ballen   
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o 2 zwembadworsten  

o Waterballonnen   

o Balk   

o Stoepkrijt    

o Spelkaarten    

o 2x speenemmer    

o Muziekinstallatie   

o Broekhangen    

o Speren (speerwerpen) 

o Spuitjes   

o Darts (+ pijltjes)    

o Bekertjes    

o Pingpongballetjes   

o Alcoholstift   

o Touw   

o Affiches     

o Rummikub kubus        

o Rebus          

o Codekraker        

o Morse code         

 

Spelvoorbereiding 

 

VOORMIDDAG 

 

Toneel voormiddag: 

Soldaat komt van tafel en heeft zin in een chill dagje. Hij zet zijn strandstoel klaar en gaat even buiten 
zitten. Plots komt een commandant alarm slaan: ‘Duitsland is België binnengedrongen. We moeten 
ons land verdedigen!’  
De soldaat zegt: ‘Hé grapjas Duitsland is wel een Europees land. Die hebben toch geen visum nodig 
om op bezoek te komen, er is vrijheid van transport hé in Europa.’ 
Commandant zegt: ‘Onozel manneken, je kent er niets van. Waar is uw generaal?’ 
Solaat: ‘Eum, dat weet ik niet. Op reis ofzo, misschien naar Duitsland, hij zei daar gisteren al iets 
over.’  
De Sergeant majoor passeert: ‘Wat is da hier allemaal?’ 
Commandant: ‘De Duitsers zijn weer eens binnengevallen. We moeten de vijand tegenhouden!’ 
Soldaat: ‘Hé chill, ik wou eens relaxen vandaag!’ 
Sergeant majoor: ‘Hé pipo, ga jij maar de munitie halen.’ 
Soldaat schiet in de lach, en zegt: ‘We hebben gisteren met de soldaten om ter meest munitie 
gestolen en begraven in de tuin.’  
 

Doel van het spel: zo veel mogelijk munitie verzamelen.  

Groepen: 8 gemengde groepen met 1 leider per groep. 

Groepsverdeling: Leiding verdeelt de groepen op voorhand. 

Spel: 1 tegen allen in groepen. 

Verloop:  

Er zijn 5 plaatsen waar er leiders zijn die elk 5 spelletjes hebben. De groepen krijgen een overzicht 

van wanneer ze bij welke leider verwacht worden en als ze de toeter horen is het tijd om te wisselen.  

Als ze bij de leider aankomen zegt deze eerst welke soldaten ze nodig hebben (een -12- en een +16-

lid die sterk zijn…)  die gaan de uitdaging aan tegen een andere groep. De groep die wint, krijgt de 

coördinaten van de plaats waar de munitie begraven is. (Onder de grond zitten kaartjes met daarop 

het soort munitie.)  

 

Uitdagingen 

Punt A: Kracht  

- Met fietsbanden zoveel mogelijk tennisballen verzamelen. 
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- Krokodillengevecht (2 tegen 2 best of 3)  

- Worstelen 

- Armworstelen  

- Touwtrekken 

 

Punt B: Behendigheid 

- Kogelstoten  

- Over een balk lopen en elkaar eraf duwen met een zwembadworst (de 2e persoon gooit met 

waterballonnen om de vijand af de balk te krijgen)  

- Zoek een boom met een rood, geel, blauw, groen kruis en breng deze per 2 naar de groep 

- Om de beurt lopen en de kaartjes in de juiste volgorde omdraaien 

- Speenemmer met water uitzuigen en overbrengen naar een emmer die een meter verder 

staat  

 

Punt C: Snelheid en uithouding  

- Bring selly up (afwisselen)  

- Broekhangen  

- Om ter meest set ups 

- Pannenkoekrace  

- Verzamel zo veel mogelijk hout binnen de 5 minuten  

Punt D: Nauwkeurigheid  

- Speerwerpen (in een bepaald vak gooien)  

- darts.  

- om ter best in het potje pissen.  

- waterpong  

- een stift aan 2 touwtjes en ze moeten zo mooi mogelijk iets schrijven.  

punt E: strategie 

- Irritant spelletje dat je nooit los krijgt. 

- rummikub kubus oplossen.  

- om ter rapst een rebus oplossen  

- codekraker  

- morse code ontcijferen 

 

NAMIDDAG 

Toneel namiddag: 

Iedere groep moet zijn wapens naar de sergeant majoor brengen. De generaal is terug en legt uit dat 
hij in Duitsland was om te onderhandelen. Dit is mislukt Duitsland verklaard de oorlog aan België.  
 

Doel van het spel: zo veel mogelijk land veroveren (risk)  

Groepen: 4 gemengde groepen (2 groepen van in de voormiddag samen) met 2 leiders per groep 

Groepsverdeling: De groepen worden op voorhand verdeeld (2 groepen van in de voormiddag worden 

samengenomen) 

Spel: Risk  

Verloop:  De groepen spelen per 2 tegen elkaar een battle. (2 competities tegen elkaar) De groep die 

de batle wint, krijgt een stuk land van de verliezer. 

 

Uitdagingen: 

uitdaging 1 (iedereen tegen elkaar)  

- kwartet (per 2 tegen elkaar in veldslagen) Keen! 

uitdaging 2 (per 2 tegen elkaar 3 wedstrijden)  

- blad steen schaar spel  

Uitdaging 3 ( groep 1 tegen 3) en ( groep 2 tegen 4)  

- tussen 4 vuren  



35 

 

o -9 en -12 zijn kapitein en als zij gooien mag je de bal niet vangen  

o -16 en +16 staan in het veld en als ze geraakt zijn, eindigt het spel voor hen 

o Groot veld in het bos 

Uitdaging 4 (groep 1 tegen 4) en ( groep 2 tegen 3)  

- Zo mooi en groot mogelijk kamp bouwen. 

- Hout wordt later gebruikt als kampvuur.  

 

Spelverloop 

9u00  verzamelen  

9u10  toneeltje 

9u20  groepen verdelen + speluitleg + zeggen naar waar ze moeten  

9u30  start spel post 1 

9u45  post 2 

10u00  post 3 

10u15  post 4 

10u30  pauze 

11u00  post 4 

11u15  post 5 

11u30  post 6 

11u45  post 7 

12u00  einde spel: ETEN + pauze 

14u00  verzamelen  

14u10  toneeltje  

14u20  groepen verdelen + speluitleg + zeggen naar waar ze moeten  

14u30  start spel: uitdaging 1 

15u30  uitdaging 2 

16u00  vieruurtje  

16u30  uitdaging 3 

17u00  kampen bouwen  

18u30  afronden: winnaar aanduiden 

19u00  feestmaal en kampvuur om overwinning te vieren!  

 

Speleinde 

Generaal: “ We hebben een groot deel van ons land teruggewonnen. Geniet van je avond en rust nog 

een beetje uit, jullie hebben het verdient. Omdat jullie zo goed gevochten hebben, worden jullie aan 

het feestmaal verwacht die daar voor jullie klaarstaat.  Daarna genieten we samen van een heerlijk 

kampvuur. 
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KLJ Hoeleden – ‘Hop naar die grens want ik wil een patatje met 

kroket uit de muur.’ 
 

Inleiding 

Het spel functioneerde als ‘rode draad’ doorheen ons kamp van 2017 te Zandvliet. Deze kampplaats 

bevindt zich op 60 meter van de Nederlandse grens. Wanneer je in het bos verdwaalde kon het dus 

goed zijn dat je je reeds in Nederland bevond. Daarom vond onze leiding er niets beters op een ‘rode 

draad’ te verzinnen omtrent deze grens. Het thema van dit kamp was ‘Egypte’. Ook dit thema zal terug 

te vinden zijn doorheen het rode draad spel, meer bepaald in de individuele opdrachten.  

 

De rode draad is een traditie van KLJ Hoeleden waarbij telkens 2à3 leiding een spel verzinnen voor de 

oudste leeftijdsgroep, de Royals, en de overige leiding. Dit om de ‘banding’ tussen deze groepen te 

versterken, opkomend leiding al in de leidingsgroep te betrekken en de dag steeds in stijl af te sluiten 

met een knaller van een activiteit. De titel van het spel luidde als volgt: “hop naar die grens want ik wil 

een patatje met kroket uit de muur”.   

 

 

Doel 

- Rode draad  

- Amusement  

- Teambuilding  

- Avondactiviteit  

- Leidingbinding  

- Leiding-leden-binding  

 

Locatie 

Op een straal van 60m van de Nederlandse grens  

Buitenplein – in het lokaal – in het bos , …  

 

Duur 

10 dagen  

+ 1uur per dag  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 10 – maximaal oneindig  

 

Aantal begeleiders 

3 begeleiders 

 

Leeftijd 

+16 

 

Materiaal 

- Houten stokjes  

- Koord  

- Reuze kegels  

- Ballenbadballen  

- Tape  

- Krijt  

- Smarties  

- Rietjes  

- Kaarsen  

- Dixit vragen  

- Papier hoe kikker vouwen  
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- Witte gids  

- Cijferslot  

- Wasknijpers  

- Vijf waar is wally sleutels op papier  

- Raadsels  

- Tattoo’s 

- Macramé touw  

- Morsecode  

- Egyptische goden boek  

- Hiërogliefen alfabet  

- Lyrics KLJ Lied  

- Sudoku’s  

- Enveloppen  

 

Spelvoorbereiding 

Trek een koord vanaf het kamphuis tot aan de Nederlandse grens (+-60m). Elk lid/leiding krijgt een 

houten paaltje, deze wordt als pion gebruikt doorheen het spel. Het spel wordt echter niet alleen 

gespeeld, maar in duo. De twee pionnen, houten paaltjes, van de duo’s worden met elkaar verbonden 

via een 16 meter lang koord. De houten paaltjes worden bij startpunt in de grond geklopt. Elke 8m 

bevindt zich een herkenningspunt op de koord. Deze herkenningspunten functioneren als ‘stappen’. 

Elke dag kan je maximaal 2 stappen vooruit door het winnen van ‘opdrachten’. De bedoeling is de 

eindgrens te bereiken maar het touw tussen jou en je partner kan je vooruitgang belemmeren. Namelijk 

als jouw partner 2 herkenningspunten achter jou staat (volledig uitgespannen touw van 16m), kan je 

niet meer vooruit en moet je wachten tot hij/zij terug vooruit gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachten  

 

 

Kamphuis 

Grens 

Koord (+-60m) 

 

Paaltjes 

Kamphuis 

Grens 

Koord (+-60m) 
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Spelverloop 

Doel 

Zoals de titel doet vermoeden is het doel van het spel de Nederlandse grens bereiken. Wie de grens 

bereikt, mag de laatste avond kiezen tussen een culinaire beloning van een bickyburger, een ijsje of 

een kookiespecial. Wanneer je niet alleen, maar samen met je partner de grens bereikt, win je een extra 

grote prijs.  

 

Je kan vooruitgaan door opdrachten te winnen. Er zijn 2 soorten opdrachten: individuele door de dag 

en individuele/groepsopdrachten ’s avonds.  

 

- Individuele dagopdrachten  

Voor de dagopdrachten heb je evenveel opdrachten nodig als er spelers zijn. De opdrachten 

worden aan de leden meegedeeld via het spelbord. Dit spelbord bestaat uit enveloppen. Op 

elke envelop staat de naam van een deelnemer. Van de leden wordt verwacht elke ochtend de 

envelop te openen, hun opdracht te lezen en deze gedurende de dag te voltooien.  

 

Als hen dit lukt, mogen ze ’s avonds hun paaltje al een punt verder kloppen.  

 

- Individuele of groepsopdracht ’s avonds  

’s Avonds is er dan nog een spel al dan niet in groep/groepen/individueel waarmee ze nog een 

extra plaats kunnen winnen.  

 

Er zijn 8 volledige dagen dus het vroegste dat iemand de grens kan bereiken is op het einde van dag 

5 als we dag 2 beginnen. 

 

Individuele dagopdrachten (evenveel als het aantal leden) 

1. Leer elk lid, leiding, kookouders naam (en achternaam) en haal ’s avonds op een test 15/15. 
2. Los één van de aangeduide sudoku’s/binaire/tenten op in een boek 
3. Leer het hele KLJ-lied uit het hoofd en zing deze ’s avonds voor  
4. Leer een Tattoo vanbuiten en zet die ’s avonds uit het hoofd bij één van de rodedraad leiding: 

zelf de tattoo geven 
5. Zorg dat je na 1 dag met alle leiding een foto hebt 
6. Leer het hiërogliefen-alfabet vanbuiten, ‘s avonds moet je een gegeven woord kunnen 

schrijven in hiërogliefen 
7. Leer de Egyptische goden vanbuiten : ’s avonds een testvraag 
8. Leer morsecode, test ‘s avonds 
9. Maak tegen de avond een vriendschapsbandje voor één iemand van de rodedraad leiding: 

zelf touw geven, zodat ze geen oud bandje kunnen geven aan ons 
10. Raadsel oplossen 
11. Waar is Wally (thema kamp 2015): vind de 5 verstopte sleutels (papieren met een tekening 

van een sleutel op) 
12. Knijp in de loop van de dag 5 x een wasknijper in iemand van de rodedraadleiding zijn/haar 

haar 
13. Open een cijferslot 
14. Zoek in de witte gids van wie dit nummer is 
15. Leer een kikker vouwen, toon het ’s avonds 
16. Leer het alfabet achterste voren en zeg het ons ’s avonds binnen de 10 seconden 
17. Verzamel van elke letter van het alfabet een voorwerp: kom waar ze moeten liggen voor de 

avond 
18. Verzamel schoenveters in 10 verschillende kleuren 
19. Zoek tien liedjes over een thema en zing het refrein ‘s avonds voor ons (liefde, eten, meisjes, 

kleuren, dieren) 
20. Maak een zin van 10 woorden waarvan de woorden allemaal met dezelfde letter beginnen. 
21. Ontcijfer deze zin 
22. Dans elke keer de kampdans wanneer het liedje draait 
23. Zit elke keer als eerste aan tafel voor het eten, zonder de regels te overtreden 
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Avondopdrachten (8)  

1. Smarties opzuigen  

Smarties opzuigen met een rietje en in een beker brengen. De eerste 5 winnen + wisselen 

van partner.  

 

2. Reuzekegel-ballenbadspel 

We hebben 2 reuze kegels op de KLJ. Deze werden omgekeerd op de rug van een lid 

bevestigd (met heel heel veel tape). De bedoeling was om zoveel mogelijk ballenbadallen in 

de kegel te gooien van het andere team. Het team dat als eerste de kegel van het andere 

team kan vullen, is gewonnen. De persoon met de kegel mag rondlopen, maar geen ballen uit 

de kegels halen. 

 

3. Nummer-vakkenspel 

Vak opdracht: iedereen staat op een vak met een nummer en moet op een ander nummer 

geraken  

4. Dixit 

we spelen een aantal keer dixit. Wij stellen een vraag waarvan we het echte antwoord hebben. 

Iedereen schrijft zijn eigen antwoord op een papiertje. Schrijven ze het juiste antwoord krijgen 

ze 5 punten. Daarna lezen we alle antwoorden voor en typen die uit + projecteren. dan moet 

iedereen stemmen op het antwoord dat zij denken dat het juiste is (postits plakken achter de 

projectie). Je krijgt een punt als je het juiste antwoord kan aanduiden. Je krijgt ook punten per 

persoon die voor jouw antwoord kiest.  

 

De eerste 5 met 10 punten winnen?  

5. Boom klimmen 

Laat iedereen in 1 boom klimmen. Vanaf dat de laatste persoon in de boom zit, moet iedereen 

zwijgen. Nu moeten ze op leeftijd uit de boom komen.  

 

6. Kaarsenspel  

Deel de groep in 5 teams. Elk team krijgt tussen 5 – 10 kaarsjes en een aantal lucifers. De 

leden moeten proberen de kaarsen aan te krijgen, ze hebben geen luciferdoosje en de 

kaarsjes branden naar de overkant van het veld te brengen.  

 

Speleinde 

Zoals de titel doet vermoeden is het doel van het spel de Nederlandse grens bereiken. Wie de grens 

bereikt, mag de laatste avond kiezen tussen een culinaire beloning van een bickyburger, een ijsje of 

een kookiespecial. Wanneer je niet alleen, maar samen met je partner de grens bereikt, win je een extra 

grote prijs. 
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KLJ Hoeleden – ‘Ouderactiviteit’ 
 

Inleiding 

Een nieuwe jaarlijkse traditie is ontstaan te KLJ Hoeleden waarin alle ouders één keer per jaar 

uitgenodigd worden om deel te nemen aan een KLJ activiteit. We spelen deze namiddag met andere 

woorden met alle leden, alle leiding én alle ouders te samen.  

 

Doel 

- Amusement  

- Ouderbinding  

 

Locatie 

Buitenplein (grasveld) 

 

Duur 

3 uur  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 2 groepen van elk 10 deelnemers – maximaal 8 groepen van elk 10 deelnemers 

 

Aantal begeleiders 

Per groep is één begeleider nodig (8) + 2 veldbegeleiders + een vlinder = 10 begeleiders  

 

Materiaal 

- Memorykaarten (2 spellen) 

- WC rollen  

- Sudoku’s  

- Verf  

- KLJ lied lyrics  

- Pen en papier  

- Droedels  

 

Leeftijd 

Alle leeftijdsgroepen samen 

 

Spelvoorbereiding 

Ouders blijven bij eigen kinderen in de groep. We verdelen de ouders en leden in 6 groepen. Deze 6 

groepen worden verder onderverdeeld in 2.  

- 3 groepen krijgen een gele stip op de wang 

• Groep 1: krijgt een gele stip en cijfer 1 

• Groep 2: krijgt een gele stip en cijfer 2 

• Groep 3: krijgt een gele stip en cijfer 3 

- 3 groepen krijgen een groene stip op de wang 

• Groep 1: krijgt een groene stip en cijfer 1 

• Groep 2: krijgt een groene stip en cijfer 2 

• Groep 3: krijgt een groene stip en cijfer 3 

Spelverloop 

Omdat we een redelijk groot aantal verwachtten, speelden we het spel volledig DUBBEL. Dus het spel 

zal op hetzelfde moment twee keer gespeeld worden. Het ene spel vindt plaats aan de kant van het 

KLJ terrein (= groene groepen). Het andere spel vindt plaats aan de andere kant van het KLJ terrein 

(= volledig achteraan + gele groepen). Voor de rest is het spel volledig hetzelfde. Iedereen krijgt een 

gele of groene verfstip op het gezicht om het onderscheid duidelijk te maken. 
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Elke groep krijgt een eigen plattegrond van het KLJ terrein. Op deze plattegrond staan kruisjes op de 

plaatsen waar er zich een speelkaart bevindt. Bij het startsignaal stuurt elke groep 1 lid/ouder het 

speelveld in en deze persoon mag 2 speelkaarten omdraaien. 

 

OPMERKING: de kruisjes van de blauwe groepen en de groene groepen bevinden zich op dezelfde 

plaatsen. Zo moeten we maar 1 plattegrond maken. Het is aan de leiding om goed op te letten dat de 

groene groepen enkel groene kaarten omdraaien en de gele groepen enkel de gele kaarten! 

• Als deze twee kaarten niet hetzelfde zijn keert hij/zij terug naar zijn groep en loopt er iemand 

anders het speelveld in.  

• Wanneer deze persoon na de tweede kaart ontdekt dat hij/zij twee dezelfde kaarten omdraaide, 

mag hij/zij beide kaarten meenemen en naar zijn groep brengen.  

De bedoeling is zoveel mogelijk duo’s van speelkaarten te vormen. De plattegrond kunnen de leden 

en ouders gebruiken om kaarten te onthouden. Zo kan je bijvoorbeeld op de plattegrond schrijven dat 

de speelkaart ‘aan de boom’ een ‘fiets’ is. 

 

Bijhorende opdrachten  

Gedurende dit spel, is er een opsomming van extra opdrachten. Bij deze opdracht zal steeds vermeld 

staan wie de opdracht moet uitvoeren (ouder, kleine leden, of grote leden). Wanneer het spel begint 

geven we een eerste opdracht. Vervolgens zal er om de 10minuten een sirene luiden. Deze sirene 

betekent dat je aan je groepsleider een extra opdracht kan vragen. Elke voltooide opdracht levert extra 

punten op voor het eindresultaat.  

 

 

- Maak een piramide van 3 verdiepen 

- Sudoku  

- Droedels  

- Maak een levensecht schilderij  

- Verzamel 5 insecten  

- Nummer een WC rol  

- Maak een klerenketting van … m  

- Maak een gedicht over je groepsleiding  

- Zing met z’n allen het KLJ refrein  

- …  

 

Speleinde 

Wanneer één van beide memoryspelletjes uitgespeeld wordt, stopt het spel. De groep met de meeste 

punten wint. 
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KLJ Hoeleden – ‘Are you the Wally?’ 
 

Inleiding 

De activiteit was onze rode draad op buitenlandskamp in Oostenrijk in 2015. Net zoals het programma, 

are you the one, moeten alle leden binnen de 10 dagen proberen hun ‘perfect match’ te vinden. 

Aangezien ons kampthema ‘Wo ist Walter’ was, maakten we een variant naar ‘Are you the Wally’ en 

werd elk lid omgetoverd tot een Wally/Wenda. Elke Wally moest dus zijn Wenda vinden en omgekeerd.  

 

Doel 

- Amusement  

- Rode draad  

- Leidingbinding  

- Ledenbinding  

- Avondactiviteit  

 

Locatie 

Buitenplein, grasveld, verhard veld, binnen, berg indien mogelijk, …  

 

Duur 

3 uur  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 20 – maximaal 30 

 

Aantal begeleiders 

2 begeleiders  

 

Materiaal 

- Wenda en wally identiteitskaarten  

- Vragenlijst  

- 10 zaklampen  

- Binnenbanden  

- Tennisballen  

- Parcours materiaal  

- Waar is wally – voorwerpen (afbeelding kaartjes) 

- Zwarte plastiek  

- Bruine zeep 

 

Leeftijd 

+16 

 

Spelvoorbereiding 

 Truthboot maken – Kamer inrichten 

 Systeem maken om te kiezen wie naar truthboot mag gaan 

 Systeem maken om te tonen wie naar de truthboot mag gaan 

 Foto’s afprinten op A4 om op te hangen (zie bijlage) 

 Personages maken  

 Personagefiches maken → eigenschappenkaartjes (zie bijlage) 

 Cadeau vinden om te geven – 10 miljoen Dollar 

 10 speciallekes kopen voor op de special date 

 Systeem maken op koppel te locken bij de ceremonie 
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 Vragenlijst maken (zie bijlage) 

 

1. OVERDAG Er wordt een spel gespeeld, waarbij drie koppels een date kunnen 

winnen. 

Wanneer de drie winnaars bekend zijn, wordt vermeld dat ze ’s avonds 

moeten kiezen, wie van deze drie naar de truthboot mag. 

 

2. VOOR AVONDETEN Iedereen moet in de loop van de dag gestemd hebben, 

welk koppel van de drie naar de truthboot mag. 

 

3. AVONDETEN Na het avondeten wordt bekend gemaakt wie gekozen is voor de  

truthboot en die mogen dan meteen gaan. De rest blijft aan tafel 

zitten. Daar wordt ook getoond wat het resultaat is van de truthboot. 

 

4. AVOND  Lampenmoment. Ze moeten koppels vormen en via pitslichten 

Wordt getoond hoeveel juiste koppels er gevormd zijn. 

 

 

Spelverloop 
 

Dag 1  

 

Op de bus: Iedereen moet de vragenlijst invullen  

 

Bij aankomst: UITLEG + MATCH UP CEREMONIE  

 

Wally’s tegenover Wenda’s zetten.  

 

Welkom in Oostenrijk, bij het meest ambitieuze Wally-matchmaking experiment ooit uitgevoerd. Dit is 

Are You The Wally.  

Jullie zijn 27 single Wally’s en Wenda’s, die hier allemaal samen zijn met één ding gemeenschappelijk: 

jullie sucken in relaties. Elk van jullie is gescreend door een enorm matchmaking proces, waardoor we 

jullie eigenschappen op een rijtje hebben kunnen zetten.  

Die eigenschappen hebben jullie al gevonden op jullie identiteitskaart. Het is belangrijk om deze kaart 

10 dagen lang op zak te hebben.  

Aan de hand van die eigenschappen hebben WIJ iets kunnen doen, waar jullie nooit toe in staat waren. 

Wij hebben jullie perfecte Wally-match gevonden en die is hier aanwezig. Elk van de Wenda’s matcht 

dus perfect aan één van de Wally’s. Doorheen het kamp hebben jullie 10 kansen om uit te zoeken wie 

met wie matcht. Als jullie daar samen in slagen om voor het einde van het kamp de 15 perfect matchen 

onder jullie te vinden, kunnen jullie Oostenrijk verlaten met Wally-liefde en een cadeau voor jullie 

groepen, namelijk een trampoline. Als jullie er niet in slagen wordt de trampoline gewoon weggegeven. 

Jullie foto’s zullen ook een heel kamp hier ophangen, zodat jullie een goed overzicht hebben over alle 

Wally’s en Wenda’s.  

 

Hoe weten jullie nu zeker of je een perfect match hebt gevonden of niet?  

Wel, elke avond zullen we een match up ceremonie houden. Dat wil zeggen dat we samenkomen in 

deze ruimte en dat jullie in koppels zullen moeten gaan zitten. Wij zullen dan tonen aan de hand van 

deze lichten of er perfect matchen tussen jullie combinatie zitten of niet.  

Vandaag zullen de meisjes één voor één een Wally mogen kiezen, van wie ze denken dat dat haar 

perfect match is. Morgen zijn de jongens aan de beurt om te kiezen.  

Als jullie zitten en er gaat 1 licht aan, betekent dat dat er 1 perfect match in jullie combinatie zit. Wie die 

perfect match juist is, vermelden wij uiteraard niet. Daar moeten jullie zelf maar achterkomen.  
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Als jullie zitten en er gaan 13 lichten aan, betekent dat dat er 13 perfect matchen zijn en dat jullie het 

spel dus winnen en het cadeau krijgen.  

Slagen jullie er niet in om voor het einde van het kamp 13 lichten aan te krijgen, gaan wij lopen met het 

cadeau.  

 

Nu is er nog een extra moeilijkheid, want zoals jullie zien, is er één Wenda meer in het spel. Dat betekent 

dat er een Wally is die aan 2 Wenda’s gekoppeld kan worden. We vertellen niet wie, jullie weten alleen 

dat Ellen één van die Wenda’s is.  

 

Jullie moeten dus 13 perfect matchen identificeren om dat cadeau te winnen. Jullie krijgen nu een 

kwartier de tijd om even te praten over jullie personages, daarna doen we een eerst match up 

ceremonie, waarbij de meisjes dus zullen mogen kiezen. Dan zullen jullie al zien hoeveel perfect 

matchen er in de combinatie zitten, die jullie zullen maken.  

 

Match up ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie eerste kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de meisjes. Jullie mogen elk om beurt een Wally kiezen voor deze 

match up. Ellen mag als veertiende meisje als laatste kiezen.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te komen. 

Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

 

Het aantal perfect matches IS… 

Dat was jullie eerste kans van de dertien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

Slaapwel en tot morgen! 

 

Dag 2  

 

12.30-13.30  First Challenge: Wally in het doolhof 

Om elkaar wat beter te leren kennen zullen wij elke dag een handje helpen. Elke dag spelen we een 

spelletje dat zal helpen om de perfect matches te onderscheiden. Voor de meeste spelletjes zullen jullie 

koppels moeten vormen. De drie koppels die het spel winnen, winnen een special date. Dat betekent 

dat zij ’s avonds een halfuur langer mogen opblijven om elkaar beter te leren kennen. Op de special 

date zal er ook altijd een extraatje aanwezig zijn. 

 

Het eerste spel heet ‘Wally in het doolhof’. Maak jullie koppels en denk goed na, want de keuze zal 

bepalend zijn voor jullie match ups. Denk eraan de drie winnende koppels krijgen de kans om iets dichter 

bij de waarheid van hun perfect match te komen. 

 

MAAK KOPPELS 

 

Elke Wally en Wenda worden aan elkaar gebonden en moeten het parcours samen afleggen. In het 

doolhof, moeten Wally en Wenda alle voorwerpen zien te vinden. Na elk voorwerp moeten jullie terug 

naar de rugzak om het voorwerp erin te steken. Als alle voorwerpen verzameld zijn, moet Wally de 

rugzak aandoen en komen aftikken samen met Wenda. De eerste drie koppels winnen.  

Als jullie een deel van het parcours fout afleggen of vallen, moet dat deel opnieuw gedaan worden.  

 

Ellen of Valérie doet niet mee, maar kan wel nog verwisseld worden in het winnend koppel 
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SPEL START 

 

Na de Challenge 

Deze drie koppels hebben het spel gewonnen. Wil er iemand zijn date nog wisselen met Ellen?  

 

Oké jullie kijken nu allemaal rond natuurlijk voor wie jullie perfect match zou kunnen zijn. Er is één 

manier om daar meteen heel zeker van te zijn: namelijk de truthboot! 

Na elke challenge mag er 1 winnend koppel naar de truthboot. Wie er zal mogen gaan, wordt beslist 

door de losers. Het gekozen koppel zal dan na het avondeten met Andrea naar de truthboot stappen, 

binnengaan en voor eens en altijd weten of zijn een perfect match zijn of niet. Als dat koppel een perfect 

match is, mogen zij vanaf dan altijd een halfuur langer opblijven voor hun honeymoon en zijn jullie 

samen natuurlijk een stap dichter bij het cadeau.  

Onthoud! Uiteindelijk winnen jullie allemaal samen of verliezen jullie allemaal samen, want het cadeau 

wordt enkel en alleen gegeven bij 15 perfect matches.  

 

Hoe kunnen jullie stemmen? Voor het avondeten moet iedereen van de losers in deze box de namen 

hebben gestoken van het koppel dat hij of zij naar de truthboot wil sturen. Na het avondeten zullen we 

de uitslag bekend maken en gaat dat koppel meteen naar de truthboot.  

Vanavond hebben jullie ook opnieuw een ceremonie.  

Oké, bedankt allemaal voor het spel en losers: vergeet niet te stemmen voor het avondeten wie er 

naar de truthboot mag.  

 

19uur: Truthboot 

 

22uur – 22u30: Match up ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie tweede kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet 

de juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de jongens. Jullie mogen elk om beurt een Wenda kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie tweede kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen
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Dag 3 

13.00-14.00  Second Challenge: Wally onder water 

Om elkaar wat beter te leren kennen zullen wij elke dag een handje helpen. Elke dag spelen we een 

spelletje dat zal helpen om de perfect matches te onderscheiden. Voor de meeste spelletjes zullen 

jullie koppels moeten vormen. De drie koppels die het spel winnen, winnen een special date. Dat 

betekent dat zij ’s avonds een halfuur langer mogen opblijven om elkaar beter te leren kennen. Op de 

special date zal er ook altijd een extraatje aanwezig zijn. 

 

Het tweede spel heet ‘Wally onder water’. Maak jullie koppels en denk goed na, want de keuze zal 

bepalend zijn voor jullie match ups. Denk eraan de drie winnende koppels krijgen de kans om iets 

dichter bij de waarheid van hun perfect match te komen. 

 

MAAK KOPPELS 

 

Alle Wally’s gaan bij Andrea staan en draaien zich om.  

In het water hangen drie ballonnen, onder die ballonnen liggen telkens 13 stenen. Elke Wenda moet op 

zoek gaan naar de steen met haar symbool op. Als je één hebt gevonden loop je naar Sarah en ga je 

daar met je rug naar de rivier staan. Dan zal Sarah roepen dat je Wally mag vertrekken. Hij weet niet 

welke ballon al onderzocht is , maar moet dus op zoek naar de tweede steen met jullie symbool. Als er 

iemand teken doet of roept naar zijn partner om te zeggen welke ballon ze moeten doen, is dat koppel 

meteen gediskwalificeerd. Als je één hebt gevonden loop je terug en mag je partner één gaan zoeken. 

Daarna is het weer de beurt aan de Wenda voor de laatste steen.  

Als laatste moet de Wally dan in het vierkant gaan zoeken naar de laatste steen met jullie symbool op. 

Deze is moeilijker te vinden.  

 

Als de vier stenen gevonden zijn, mogen jullie samen komen en proberen voor Sarah de code met de 

stenen te vormen. Sarah zal zeggen wanneer jullie mogen proberen te slot te openen.  

Degene die dus als eerste de code juist heeft, wint en mag op special date. De twee volgende snelste 

koppels zijn ook belangrijk, want zij komen eveneens in aanmerking voor de truthboot 

 

Valérie doet niet mee, maar kan wel nog verwisseld worden in het winnend koppel 

 

SPEL START 

 

Na de Challenge 

Deze drie koppels hebben het spel gewonnen. Wil er iemand zijn date nog wisselen met Valérie?  

 

Oké jullie kijken nu allemaal rond natuurlijk voor wie jullie perfect match zou kunnen zijn. Er is één 

manier om daar meteen heel zeker van te zijn: namelijk de truthboot! 

Na elke challenge mag er 1 winnend koppel naar de truthboot. Wie er zal mogen gaan, wordt beslist 

door de losers. Het gekozen koppel zal dan na het avondeten met Andrea naar de truthboot stappen, 

binnengaan en voor eens en altijd weten of zijn een perfect match zijn of niet. Als dat koppel een perfect 

match is, mogen zij vanaf dan altijd een halfuur langer opblijven voor hun honeymoon en zijn jullie 

samen natuurlijk een stap dichter bij het cadeau.  

Onthoud! Uiteindelijk winnen jullie allemaal samen of verliezen jullie allemaal samen, want het cadeau 

wordt enkel en alleen gegeven bij 15 perfect matches.  

 

Hoe kunnen jullie stemmen? Voor het avondeten moet iedereen van de losers in deze box de namen 

hebben gestoken van het koppel dat hij of zij naar de truthboot wil sturen. Na het avondeten zullen we 

de uitslag bekend maken en gaat dat koppel meteen naar de truthboot.  

Vanavond hebben jullie ook opnieuw een ceremonie.  

Oké, bedankt allemaal voor het spel en losers: vergeet niet te stemmen voor het avondeten wie er naar 

de truthboot mag.  
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19uur: Truthboot 

 

22uur – 22u30: Match up ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie tweede kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet 

de juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de meisjes. Jullie mogen elk om beurte een Wally kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie tweede kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen!
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DAG 4 

10-11uur: Challenge – Third challenge Wally aan de vijver 

Dit is een jongensopdracht. Dat betekent dat de Wenda’s mogen zitten en kijken.  

De jongens vetrekken aan de start, waar de vijftien namen van de meisjes telkens liggen voor hun. Ze 

lopen naar de zwembadjes waar eendjes in liggen. Ze moeten het eendje met hun nummer vinden en 

opvissen. Als ze dat gevonden hebben, mogen ze daarmee doorlopen naar hun nummer vanachter op 

het plein, waar vijftien quotes liggen van de Wenda’s. Ze lopen met 1 quote per keer terug naar de start 

waar ze de quote bij de naam leggen van de Wenda van wie ze denken dat die quote is. Dan vertrekken 

ze opnieuw voor de volgende quote te gaan halen, nadat ze opnieuw het juiste eendje hebben opgevist 

natuurlijk.  

 

Wie op het einde de meeste quotes juist heeft kunnen koppelen aan de Wenda wint het spel. Als er 

veel ex aequo’s zijn, telt de snelste tijd.  

 

SPELEN 

 

Dit zijn de drie winnaars. Jullie mogen nu elk 1 Wenda kiezen om mee op special date te gaan 

vanavond.  

Uit deze drie koppels mogen de losers, ook de meisjes opnieuw iemand kiezen voor de truthboot 

vanavond. Vergeet dus niet uw stem in de box te steken voor het avondeten. 

 

19uur Truthboot 

 

20u: Match up Ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie derde kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de jongens. Jullie mogen elk om beurte een Wenda kiezen voor 

deze match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie derde kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 
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DAG 5: donderdag 16 juli 

Challenge als we aankomen – vierde challenge: Wally onder vuur 

Vragenlijst Voor douchen 

 

Maak koppels 

De meisjes gaan geblinddoekt voor de jongens staan met elk een waterpistool in hun handen. We stellen 

een vraag uit de vragenlijst. Als de meisjes denken dat de jongen A heeft geantwoord gaan ze aan het 

rechterpotje staan, als ze denken dat hij B heeft geantwoord gaan ze aan het linkerpotje staan. De 

jongen gaat staan voor het juiste antwoord. Op 3 mag dan het meisje het waterpistool afvuren. De drie 

meisjes die het meeste antwoorden juist konden raden zijn gewonnen en mogen op date met hun 

jongen.  

 

19uur Truthboot 

 

20uur Match-Up Ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie vierde kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de meisjes. Jullie mogen elk om beurte een Wally kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie vierde kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 
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DAG 6 

18 uur: Challenge voor douchen – vijfde challenge lictionary 

Lictionary voor douchen op plaat met choco  

 

Maak koppels 

 

De Jongens tekenen iets met hun tong op de plaat met choco. Het meisje moet raden wat hij tekent. 

De drie snelste meisjes hebben gewonnen.  

 

1. Honkbal 

2. Schaap 

3. WC 

4. Badeend 

5. Fietsen 

6. Bureaulamp 

7. Fototoestel 

8. Wally 

9. Planeet 

10. Voetbal 

11. Schilderij 

12. Viool 

13. Koffie  

 

19uur: Truthboot 

 

21.30-22U: Match up ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie zesde kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 15 op 15 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de jongens. Jullie mogen elk om beurte een Wenda kiezen voor 

deze match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie zesde kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 
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DAG 7  

12u30 – 13u30: Challenge – zesde challenge Wenda-slide 

Dit is een Meisjesopdracht. De meisjes sliden tot aan de jongensnamen. Ze lopen dan terug naar het 

begin van de plastiek en leggen daar de naam bij de juiste quote. Degene met de meeste juiste 

quotes heeft gewonnen. Bij te veel ex aequo’s telt de snelste tijd. 

 

19u: Truthboot 

 

21u30 – 22U: Match up Ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie vijfde kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de meisjes. Jullie mogen elk om beurte een Wally kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie vijfde kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 

 

 

 

 



52 

 

DAG 8 

10-12uur: challenge – zevende challenge – Wally op de kermis 

Fietsbanden  

 

Maak koppels 

 

De meisjes zitten in een binnenkring , de jongens errond in een buitenkring. De jongens schuiven nu 1 

persoon door naar rechts. De meisjes zitten in een fietsband, zij moeten proberen een eendje in het 

midden van de cirkel te pakken. Maar de jongen houdt de fietsband tegen. De drie meisjes die als eerste 

een eendje hebben mogen op date.  

 

19uur: Truthboot en Match Up Ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie negende kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet 

de juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en 

gaan jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de jongens. Jullie mogen elk om beurte een Wenda kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te komen. 

Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie negende kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 
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DAG 9 

Namiddag: Challenge aan Plansee – achtste challenge – Wally in Afrika 

Tornooi Afrikaans klapspel  

Elien doet niet mee 

• Aisha vs Babou  
• Valérie vs Silke 
• Margot vs Ine  
• Caro vs Liene 
• Aicha vs Annelies 
• Marie vs Stéphanie 
• Indra vs Ellen 

 

• Ticho vs Matthias 

• Mathijs vs. Mathias 

• Sonny vs Emiel 

• Andreas vs. Vincent 

• Martijn vs Thiebo 

• Sander vs Liesa 

 

19uur: Truthboot 

 

20uur: Match up Ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie achtste kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet de 

juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13 en gaan 

jullie gewoon allemaal jullie bed in.  

Oké, vanavond beginnen we met de meisjes. Jullie mogen elk om beurte een Wally kiezen voor deze 

match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te komen. 

Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie achtste kans van de tien om perfect matches te maken. Jullie perfect match is absoluut 

aanwezig, dus doe jullie best voor morgen.  

De special dates van vandaag mogen nog even blijven. Aan al de rest slaapwel en tot morgen! 
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DAG 10 

12u30-13u30: Challenge – negende challenge  

Meisjesopdracht: bekertjes stapelen met hun mond tot een piramide. 

 

 

Speleinde 

Laatste truthboot en Match up ceremonie 

Welkom bij de match up. Dit is jullie laatste kans om het cadeau te winnen. Onthoud: iedereen moet 

de juiste partner hebben gekozen, als één iemand verkeerd kiest, dan hebben jullie niet 13 op 13  

Oké, vanavond beginnen we met de jongens. Jullie mogen elk om beurte een Wenda kiezen voor 

deze match up.  

 

MATCH UPPEN 

 

Achter ons zijn 13 lichten. Elk licht representeert een perfect match. 1 licht aan is 1 perfect match. 13 

lichten aan is 13 Perfect matches én jullie cadeau. Vergeet wel niet dat de match up toont hoeveel 

koppels er correct zijn, maar niet welke koppels correct zijn. Dat is aan jullie om dat te weten te 

komen. Oké laten we eens kijken hoeveel koppels van jullie correct waren.  

Het aantal perfect matches IS 

 

Dat was jullie laatste kans van de tien om perfect matches te maken. 
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KLJ Hoeleden – ‘Autozoektocht’ 
 

Inleiding 

De activiteit werd gemaakt voor onze ‘STAM’ groep of met andere woorden +20. De titel spreekt voor 

zich. Het doel is de auto te vinden die echter 10km verder stond en met deze auto naar de juiste 

eindlocatie te rijden.  

 

Doel  

- Oudleidingbinding  

- Ontspanning tijdens drukke periode  

- Uitdaging  

 

Locatie 

/ 

 

Duur 

3 uur  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 4 – maximaal 12 

 

Aantal begeleiders 

2 begeleiders  

 

Materiaal 

- 3 auto’s  

- Autosleutels  

- Kaartjes in de winkels afgeven  

- Verkleedkleren  

- Brief per team 

- Autokaarten 

 

Leeftijd 

+20 

 

Spelvoorbereiding 

- Kaartjes gaan afgeven in de winkels  

- Auto’s parkeren op druk bezette parking  
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Spelverloop 

◼ 1. Twee groepen maken 

◼ 2. Wie mag beginnen? 

Tussen 2 vuren met autokaarten. De groepen verdelen autokaarten over hun groep. Dan roepen we 

bijvoorbeeld cilinderinhoud af, dan moet de groep een kaart sturen waarvan zij denken dat ze de 

beste cilinderinhoud hebben. Die persoon gaat het autootje in het midden halen en rijdt het naar zijn 

groep. Daarna checken we wie van beide personen die gelopen heeft, de hoogste cilinderinhoud 

heeft. Je krijgt enkel het punt van de auto als je ook de hoogste cilinderinhoud had (dan heb je 2 

punten). De persoon met de hoogste cilinderinhoud krijgt sowieso 1 punt en de kaart van die ploeg. 

De ploeg die zijn kaart moest afgeven, mag dan een nieuwe kaart trekken. 

◼ 3. Autoplaatswissel --> sleutel 

De groep die spel 2 gewonnen heeft, mag beginnen. Ze zitten in de polo, we laten de polo bollen in 

eerste en ze moeten terwijl zo snel mogelijk 1 plaats doorschuiven in de auto. Als dit lukt BINNEN DE 

MINUUT?! Krijgen ze de naam van Hilde of Stien om de sleutel te gaan halen. 

◼ 4. Verkleden 

Op de brief van de sleutel staat dat ze vanaf dan de groep moeten opsplitsen. De helft moet zich 

verkleden en te voet vertrekken naar de plaats van de auto. Ze vertrekken in NOORDWESTELIJKE 

RICHTING?!. De andere helft moet terug naar het lokaal om tips te verzamelen en te weten te komen 

waar de auto staat. De verkleedde mensen moeten zorgen dat ze niet gezien worden door de andere 

groep doorheen de rest van het spel. Probeer ook zelf te weten te komen wat de andere groep aan 

heeft. 

◼ 4.2. Tips voor plaats 

De personen die terugkomen naar het lokaal moeten zo snel mogelijk de plaats van de auto te weten 

komen. Als ze dat weten, mogen ze dat doorgeven via sms aan de verkleedde wandelaars/lifters en 

mogen ze zelf vertrekken om te liften naar de plaats van de auto en op zoek te gaan naar de auto van 

hun sleutel. 

G O U D E N  K R U I S P U N T 

➔ Galgje ? 

➔ Opdrachten zodat ze een letter mogen raden, we moeten dan zien dat we twee galgjes maken 

zodat ze niet van elkaar kunnen zien welke letters erin zijn en welke niet. 

 

Opdrachten voor galgje: 

10 binnen de minuut opdrachten 

 

◼ 5. Liften 

Vanaf dat iedereen weet naar waar ze moeten, proberen ze al liftend daar te geraken. 

 

◼ 6. GK: auto vinden 

Op het Gouden Kruispunt moeten ze eerst op zoek gaan naar hun auto, die bij de sleutel past. Als ze 

die vinden, vinden ze onder de ruitenwisser de eerste opdracht van een reeks tips. 

◼ 7. tips in winkels voor plaats 

De tips in de winkels op het Gouden Kruispunt vormen samen de coördinaten van de Vlooyberg. 
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GROEP 1 (Touran) GROEP 2 (Valérie auto) Coördinaten tips 

Op auto: 
 
 

Op auto:  

In Kwantum 
 

In Kruidvat NB: 50° 
Sarah is 4jaar en is dubbel 

zo oud als Andrea. Wanneer 
Sarah 52 jaar is, hoe oud is 
Andrea dan? Dat cijfer geeft 
je het eerste getal voor de 

Noorderbreedte. 
 

In AVA In AVA NB: 55’ 
Het tweede getal voor de 

noorderbreedte vind je in de 
winkel! Zoek het KLJ-logo 

 

In AS Adventure In Kwantum NB: 35,98” 
Hoeveel zou je in KLJ 

Hoeleden moeten betalen 
voor 2 KLJ-sjaaltjes en 1 

KLJ-pull van Hoeleden? Dit 
is het laatste getal van de 

noorderbreedte. 
 

In Kruidvat In AS Adventure OL: 4° 
Hoeveel kost deze 

yoghurtbeker in de hema? 
Dat geeft je het eerste cijfer 

voor de oosterlengte. 
 

In Zeb In Standaardboekhandel OL 54’ 
De som van de verjaardagen 
(enkel de dagen) van Valérie, 
Andreas en Sarah vormt het 

tweede cijfer voor de 
oosterlengte. 

 

In Standaard Boekhandel In Zeb OL: 59,58” 
De som van de cijfers van 

Andreas zijn telefoonnummer 
als je vanuit het buitenland 

wil bellen, geeft je het laatste 
getal van de oosterlengte. 
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PROFICIAT!  

Jullie hebben de sleutel van de auto gevonden. Nu moeten jullie enkel nog de bijpassende auto 

vinden, die op een volledige andere locatie geparkeerd staat.  

Splits jullie groep in twee. Deel A moet zich gaan verkleden met de kleren uit de kist aan het 

breugelhuis. Nadat jullie verkleed zijn, vertrekken jullie te voet in noordwestelijke richting. Jullie zullen 

de locatie van de auto per sms doorgestuurd krijgen van deel B van de groep. Probeer zo snel 

mogelijk daar te geraken. Pas op! Zorg wel dat de andere groep doorheen de rest van het spel niet 

ziet welke verkleedkleren jullie aanhebben.  

Deel B komt terug naar het KLJ-lokaal. Jullie proberen aan de hand van tips de exacte locatie van de 

auto te vinden. Van zodra jullie de locatie hebben, mogen jullie die via sms doorsturen naar deel A 

van de groep. Daarna mogen jullie ook zelf vertrekken en zo snel mogelijk aan de auto proberen te 

geraken.  

Aan de auto ligt een papier met verdere instructie van het spel. 

Succes en voorzichtig op de baan eh!  

• (link naar Callboys want eindpunt = Vlooibergtoren in Tielt-Winge) 

 

PROFICIAT!  

Jullie hebben de sleutel van de auto gevonden. Nu moeten jullie enkel nog de bijpassende auto 

vinden, die op een volledige andere locatie geparkeerd staat.  

Splits jullie groep in twee. Deel A moet zich gaan verkleden met de kleren uit de kist aan het 

breugelhuis. Nadat jullie verkleed zijn, vertrekken jullie te voet in noordwestelijke richting. Jullie zullen 

de locatie van de auto per sms doorgestuurd krijgen van deel B van de groep. Probeer zo snel 

mogelijk daar te geraken. Pas op! Zorg wel dat de andere groep doorheen de rest van het spel niet 

ziet welke verkleedkleren jullie aanhebben.  

Deel B komt terug naar het KLJ-lokaal. Jullie proberen aan de hand van tips de exacte locatie van de 

auto te vinden. Van zodra jullie de locatie hebben, mogen jullie die via sms doorsturen naar deel A 

van de groep. Daarna mogen jullie ook zelf vertrekken en zo snel mogelijk aan de auto proberen te 

geraken.  

Aan de auto ligt een papier met verdere instructie van het spel. 

Succes en voorzichtig op de baan eh! 

• (link naar Callboys want eindpunt = Vlooibergtoren in Tielt-Winge) 
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NB (eerste getal) 
Sarah is 4jaar en is dubbel zo oud als Andrea. Wanneer 

Sarah 52 jaar is, hoe oud is Andrea dan? Dat cijfer geeft je 
het eerste getal voor de Noorderbreedte. 

 

NB (tweede getal) 
Het tweede getal voor de noorderbreedte schreven we 

neer in de winkel! Zoek het KLJ-logo 
 

NB (derde getal: …,98”) 
Hoeveel zou je in KLJ Hoeleden moeten betalen voor 2 

KLJ-sjaaltjes en 1 KLJ-pull van Hoeleden? Dit is het laatste 
getal van de noorderbreedte. 
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OL (eerste getal) 
Hoeveel kost deze yoghurtbeker in de hema? 

Dat geeft je het eerste cijfer voor de oosterlengte. 

 

OL (tweede getal) 
De som van de verjaardagen (enkel de dagen) van 

Valérie, Andreas en Sarah vormt het tweede cijfer voor de 
oosterlengte. 

 

OL (tweede getal): ….,58” 
De som van de cijfers van Andreas zijn telefoonnummer 

als je vanuit het buitenland wil bellen, geeft je het laatste 
getal van de oosterlengte. 
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NB (eerste getal) 
Sarah is 4jaar en is dubbel zo oud als Andrea. Wanneer 

Sarah 52 jaar is, hoe oud is Andrea dan? Dat cijfer geeft je 
het eerste getal voor de Noorderbreedte. 

 

NB (tweede getal) 
Het tweede getal voor de noorderbreedte schreven we 

neer in de winkel! Zoek het KLJ-logo 
 

NB (derde getal: …,98”) 
Hoeveel zou je in KLJ Hoeleden moeten betalen voor 2 

KLJ-sjaaltjes en 1 KLJ-pull van Hoeleden? Dit is het laatste 
getal van de noorderbreedte. 

 

OL (eerste getal) 
Hoeveel kost deze yoghurtbeker in de hema? 

Dat geeft je het eerste cijfer voor de oosterlengte. 
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OL (tweede getal) 
De som van de verjaardagen (enkel de dagen) van 

Valérie, Andreas en Sarah vormt het tweede cijfer voor de 
oosterlengte. 

 

OL (tweede getal): ….,58” 
De som van de cijfers van Andreas zijn telefoonnummer 

als je vanuit het buitenland wil bellen, geeft je het laatste 
getal van de oosterlengte. 

 

 

Speleinde 

De eerste groep die met de auto aankomt op de bestemming is gewonnen. 
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KLJ Hoeleden – ‘Braziliaans waterfeest’ 
 

Inleiding 

Kinderen staan vaak niet genoeg stil bij de waterhoeveelheid en waterverdeling in de wereld. Drinkbaar 

water is een schaars goed voor velen. Deze activiteit laat kinderen op een speelse manier inzien dat 

niet iedereen het zo gemakkelijk heeft als wij.  

 

Doel 

- Amusement  

- Educatie (Noord-Zuid)  

- Waterplezier   

- Afkoeling  

- Massaspel  

 

Locatie 

Buitenplein 

 

Duur 

1 uur  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 10 – maximaal oneindig  

 

Aantal begeleiders 

4 begeleiders per 20 leden 

 

Leeftijd 

+12 

 

Materiaal 

- 4 emmers  

- 1 waterbron (grote kookpot met water) 

- Verf  

- Drinkbussen  

- Bekertjes  

- Hoepels  

 

Spelvoorbereiding 

De groep wordt opgedeeld in 2 teams, waarbij elk lid 1 beker krijgt. Er wordt een veld afgebakend 

waarbij 1 kookpot met water zich bevindt aan één kant van het veld. Aan de andere zijde worden 4 

lege emmers geplaatst (2 per groep). Op het veld worden hoepels gelegd (als “veilige” basis). Tot slot 

worden drinkbussen gevuld met water en/of verf.  

- Blauwe drinkbus  

- Groene drinkbus  

- Rode drinkbus  

 

 

Spelverloop 

De leden bevinden zich in een ontwikkelingsland en ontdekken dat drinkbaar water niet voor iedereen 

binnen handbereik is. Hiervoor zullen ze zich naar de waterbron moeten begeven, waar ze hun 

bekertje water kunnen vullen. Met deze hoeveelheid proberen ze hun eigen dorp te bereiken. Hier 

staat één emmer voor het drinkbaar water en één emmer voor vervuild water per team. Onderweg 

passeren ze echter enkele hindernissen (= de leiding met drinkbussen). Elke leiding stelt een reëel 

probleem voor.  
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- Blauwe drinkbus = droogte – wanneer deze leiding je tikt moet je je bekertje leeggieten  

- Groene drinkbus = vervuiling – de leiding spuit groene verf in je bekertje waardoor je water 

niet meer drinkbaar is  

- Rode drinkbus = ziekte – de leiding spuit rode verf in je bekertje en deze hoeveelheid moet 

over je hoofd gegoten worden 

 

Speleinde 

De groep die als eerste een volledige emmer drinkbaar water kan vullen, wint. 

 

 
 
  



 

 65 
 

KLJ Hoeleden en KLJ Vissenaken – ‘DUO-KLJ-spel’ 
 

Inleiding 

KLJ Vissenaken en KLJ Hoeleden sloegen de handen in elkaar en maakten één groot verrassingsspel 

voor de 2 KLJ’s te samen. Uit beide KLJ’s werd één lid ontvoerd en naar de kampplaats van de 

andere KLJ gebracht. Elke KLJ moest zijn lid zo snel mogelijk terug krijgen. Achteraf speelden we 

enkele KLJ klassiekers om te zien welke KLJ het sterkst was. 

 

Doel 

- Amusement  

- KLJ-binding  

- Uitdaging  

 

Locatie 

Buitenplein 

 

Duur 

6 uur  

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 2 KLJ’s  

 

Aantal begeleiders 

Alle leiding van beide KLJ’s 

 

Leeftijd 

+14 

 

Materiaal 

- Touw 

- Potlood  

- GSM’s  

- Blinddoek  

- Plannen Heusden-Zolder (2 grote versies + zeker 10 kleine versies) 

- Foto’s (2x) 

- Walkie talkies (minstens 4) 

- 2 passers 

- 2 meetlatten 

- Pennen en potloden 

- Vermomkledij voor de ontvoerders 

-  

 

Spelvoorbereiding 

 

 Foto’s trekken en afdrukken (van 10 plaatsen) 

 Afstanden uitschrijven voor beide duo’s 

 Plannen Heusden-Zolder voorzien 

 Leiders verdelen over de punten 

 Lunchpakket voorzien  

 Opdrachten aan de standen maken met gradatiepunten 

 Opdrachten voor het verzamelen van minuten 

 Opdrachten voor de duo’s.  
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Spelverloop 

Intro (10 – 10u30) 

Het spel start met een ‘kidnapping’. Enkele leiders van Hoeleden gaan om 10uur twee mensen van 

Vissenaken halen en omgekeerd gaan enkele leiders van Vissenaken twee mensen van Hoeleden 

halen.  

Op voorhand wordt binnen de eigen KLJ beslist welke twee leden gekidnapt mogen worden. Deze leden 

zullen op een bepaalde manier (hoed, schmink, gesprek met leiding, …) duidelijk zijn op de ochtend.  

 

Deel 1 (10u30 – 12u30) 

Elke KLJ legt aan zijn eigen leden uit dat er dus twee leden ontvoerd zijn naar een bepaalde plaats. De 

overgebleven groep moet dus op een bepaalde manier deze plaats te weten komen. Tijdens het spel is 

het eveneens belangrijk een aantal materialen te verzamelen. 

 

Hoe vind je je medeleden terug? 

Het ontvoerde duo staat in contact met de rest van zijn KLJ via walkietalkies/GSM. Het ontvoerde duo 

krijgt een aantal foto’s van plaatsen in Heusden-Zolder. De groep moet deze plaatsen weten te vinden 

aan de hand van de uitleg van het duo via de walkietalkie. Eenmaal de plaats gevonden, kan die 

aangeduid worden op een kaart. Vervolgens geeft het duo de afstandsmaat door die onder de foto 

vermeld staat. Deze afstand is de lengte van de straal van de cirkel die rond de gevonden locatie moet 

getrokken worden. Van zodra alle locaties en alle cirkels op de kaart getekend zijn, zullen de leden 

merken dat de cirkels in een bepaald punt snijden. Op het snijpunt van alle cirkels worden hun 

medeleden gevangen gehouden.  

De groep mag uiteraard niet zomaar vertrekken om te zoeken naar de locaties van de foto’s. Ze moeten 

hiervoor minuten verzamelen door opdrachten te doen. De groep beslist dan zelf wanneer enkele leden 

(minstens 4 en van verschillende leeftijden) op zoek mogen gaan naar een locatie. Ze mogen hier ook 

hun fiets voor gebruiken. De leden moeten wel zorgen dat ze binnen de tot dan toe verzamelde minuten 

terug aan de kampplaats zijn. 

 

Wat doet het duo? 

De duo’s geven via de walkietalkie dus de nodige informatie aan de rest van de groep. Zij hebben ’s 

morgens echter geen tijd gehad om hun lunchpakket mee te nemen en zullen dus opdrachten moeten 

uitvoeren om brood, beleg en drank te verdienen. 

 

Hoe verzamel je de nodige materialen?  

Op de plaats van de foto’s zit telkens een leider, die een opdracht voor de groep heeft. Er bestaan 

telkens drie gradaties voor het slagen van deze opdracht (matig, goed, uitstekend). Als de groep matig 

slaagt, krijgen ze slechts 1 [materiaal]. Slagen ze goed, dan krijgen ze 3 [materialen]. Slagen ze 

uitstekend in de opdracht, dan krijgen ze 7 [materialen].  

 

Einde van deel 1 = MIDDAG (12u30 – 14u00) 

Wanneer de groep alle fotolocaties heeft gevonden en zoveel mogelijk materiaal verzameld heeft, 

kunnen ze dus naar de plaats waar het duo gevangen gehouden wordt.  

Daarna komen de leden van Hoeleden terug met hun fiets naar hun eigen kampplaats, waar de leden 

van Vissenaken al aangekomen zijn.  

We eten samen ons lunchpakket op.  

 

Deel 2 (14 – 16uur) 

In de namiddag start het spel, gebaseerd op het massaspel van de laatste dag van Opkikker. Hiervoor 

moesten de leden in de voormiddag dus materiaal verzamelen. 

Doel van het spel: eindigen met zoveel mogelijk materiaal. 
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Deel 3 (16 – 18uur) 

Losse massaspelen: 

• Tikkertje tussen muren 

• Kat en muis 

• 2 stoelen 

• Touwtrekken ( wij hebben een touw ? ) 

• Tussen 2 vuren 

• Dikke bertha 

• Kruiwagen race 

 

Speleinde 

De KLJ die als eerste terug volledig is, is gewonnen. 
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KLJ Hoeleden – ‘NachosPoolParty’ 
 

Inleiding 

De NachosPoolParty is een idee dat we op youtube tegenkwamen. Het is een feest om leden te 

werven voor de +20.  

 

Doel 

- Amusement  

- Ledenbinding + werving 

- Ontspannen  

 

Locatie 

Binnen  

 

Duur 

Avondactiviteit  

 

Aantal deelnemers 

Onbepaald  

 

Aantal begeleiders 

1 verantwoordelijke 

 

Leeftijd 

+20 

 

Materiaal 

- Zwembadje  

- Nacho’s  

- Guacamole  

- Rode bonen  

- Cheddar kaas  

- Mais  

- Chili pepers  

- Groentjes naar keuze  

- Muziek  

- Chillzetels  

- Strandversiering  

 

Spelvoorbereiding 

Zwembadje opblazen, Nacho’s klaarmaken en versiering ophangen  

 

Spelverloop 

EAT TILL YOU DROP  

Het is de bedoeling dat er een feest wordt gehouden terwijl iedereen nacho’s a volonté kan nemen. 

 

Speleinde 

Einde feest  

 
 

 


