
De inspiratiegids
Van kampinkleding tot activiteiten
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Kamp, dat is hét hoogtepunt van 
het jaar. Zowel leiding, bestuur 
als leden kijken er reikhalzend 
naar uit, want gedurende die tien 
dagen, week of weekend leer je 
elkaar nóg beter kennen en smeed 
je vriendschappen voor het leven. 
Zo’n kamp vraagt ook heel wat 
voorbereiding, want je moet elke 
dag vullen met leuke activiteiten 
en uitstappen. En voor je echt op 
kamp kan vertrekken, moet je alle 
leden en hun ouders uitgebreid 
informeren. Toeval of niet, maar 
wij helpen graag een handje bij 
die voorbereiding. Daarom krijg 
je deze inspiratiegids, boordevol 
leuke spelideeën en tips over hoe 
jij jouw kamp nog beter inkleedt. 
Denk aan originele droppings, 
warme kampvuurmomenten en 
spannende spelen. Zo zorgen we 
er samen voor dat iedereen aan het 
einde van de zomer met heimwee 
terugkijkt op het allerbeste kamp 
ooit. Veel plezier!
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Wat kies je: infomoment of huisbezoek?
Bij een huisbezoek breng je alle 
leden en hun ouders een individueel 
bezoek. Zo leer je elkaar op een 
persoonlijkere manier kennen en 
kom je misschien dingen te weten 
die je nog niet wist. Je verlaagt ook 
de drempel om bijkomende vragen te 
stellen of om bijkomende persoonlijke 
info te delen. Dit werkjaar zal het 
natuurlijk afhangen van de geldende 
coronamaatregelen of huisbezoeken 
al dan niet mogelijk zijn. Ze vragen 

ook enorm veel tijd, dus voor grote 
afdelingen is dit niet altijd haalbaar. 
Probeer in dat geval toch de leden 
met speciale noden of leden die voor 
het eerst meegaan een bezoekje te 
brengen. Een infomoment is dan 
weer tijdbesparend, je kan misschien 
meer info delen en werken met een 
presentatie. Bovendien kunnen leden 
en ouders ook vragen aan elkaar 
stellen. Je kan je infoavond zelfs 
inkleden in het kampthema. 

Welke info geef je mee?

Is fysiek informeren wel mogelijk?

Allereerst overloop je alle praktische 
info: Waar en wanneer vindt het kamp 
plaats? Overnacht je in een gebouw of 
in een tent? Hoeveel kost het? Wat moet 
je meenemen? Wie is de contactpersoon 
ter plaatse? En hoe ziet een dag op 

We hebben geen glazen bol en kunnen 
helaas nog niet zeggen hoe de situatie 
er in de zomer zal uitzien. Info delen 
met de ouders kan ook zonder contact. 
Maak bijvoorbeeld een kampbundel 
met alle info die je leden nodig hebben 
om te vertrekken. Die bundel kan je 
ook al opmaken in het kampthema en 

kamp eruit? Je kan ook de medische 
fiches laten invullen, zo kan je meteen 
om een extra woordje uitleg vragen 
als dat nodig is. Voorzie tot slot ook 
voldoende tijd om bijkomende vragen 
van leden en ouders te beantwoorden. 

je kan enkele puzzels toevoegen om je 
leden extra warm te maken. Misschien 
zit er een geheime code in die je 
helpt bij de eerste kampactiviteit? 
Voor de ouders is het belangrijk dat 
je de contactgegevens van de leiding 
meegeeft, zo kunnen ze je bereiken bij 
noodgevallen tijdens het kamp.
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Sommige leden gaan al jaren mee op kamp, voor anderen is het de eerste 
keer. Niet alle leden en ouders weten dus was ze moeten verwachten 

van zo’n kamp. Organiseer daarom enkele maanden voor het kamp een 
infomoment in je KLJ-lokaal of ga bij iedereen op huisbezoek.
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Een kamp is meer dan alleen activiteiten doen en spelen. Je kan tijdens 
een kamp een eigen wereld creëren en ook in de pauzemomenten leuke 
dingen doen. Denk daarom goed na over de inkleding en randactiviteiten 

van je kamp. Zeker de jongste leden vinden het fantastisch als ze zich 
kunnen inleven en hun fantasie de vrije loop laten, maar ook de oudere 

leden genieten er stiekem van.

Kies een kampthema, versier vervolgens 
je volledige kampterrein in dat thema 
en pas je activiteiten erop aan. Je kan 
de inkleding in kleine details steken: 
is je thema bijvoorbeeld ‘Reinaert de 
vos’, dan kan je bijvoorbeeld met enkele 
takken en bladeren je kampgebouw 
inkleden als een bos en kan alle leiding 
rondlopen met vossenoren en een 
staart. Kies je een land als thema, 

dan kan je elk lid dat aankomt op de 
kampplaats een nieuwe identiteitskaart 
geven met daarop hun (nieuwe) 
naam en identiteitsgegevens. Op de 
achtergrond kan je muziek afspelen 
die typisch is voor dat land. Tien dagen 
lang luisteren naar de Sirtaki, wie 
wil dat nu niet? Zie het als een extra 
uitdaging om ook het kampmenu aan te 
passen aan het kampthema!

Kies een kampthema

Met een (dagelijks) toneeltje breng je je 
kampthema pas echt tot leven. Je kan 
zo’n toneeltje volledig uitschrijven, 
maar je kan ook improviseren. 
Kies je voor dat laatste, dan kan jij 
bijvoorbeeld twee of drie zinnen 
opschrijven van handelingen die 
moeten gebeuren, al de rest verzin je 

ter plaatse. Denk ook aan kostuums 
en een decor. In weggeefgroepen op 
Facebook, in de kringloopwinkel of 
thuis op je zolder vind je ongetwijfeld 
heel wat bruikbaar materiaal. Heb je 
het materiaal nadien niet meer nodig, 
dan kan je het altijd terugbrengen naar 
de kringloopwinkel. 

Verzin een toneeltje

Heb je al gedacht aan een kampdans? 
Die kan je gebruiken als verzamellied, 
bijvoorbeeld om op te staan, voor het 
eten, … Bedenk een simpel dansje zodat 
iedereen het snel onder de knie heeft en 
dus gemotiveerd blijft om telkens mee 
te doen. Het lied kies je in teken van het 

kampthema, als je met een thema werkt 
natuurlijk. Heb je niet zoveel inspiratie 
of ervaring in het uitwerken van een 
kampdans? Misschien hebben enkele 
leden wel interesse om, samen met 
de leiding, iets uit te werken? Ook op 
YouTube vind je heel wat kampdansen.

Bedenk een kampdans
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Gebruik het jaarthema Inkleding voor tussendoor
Heb je geen zin om zelf een kampthema uit te werken? Gebruik dan 

gewoon het jaarthema Laat het knallen! Wij vertellen je hoe je dat doet.  
Er is alvast heel wat kant-en-klaar materiaal 

Naast een kampthema, kan je ook enkele kleine methodiekjes doen die 
een heel kamp lang duren. Wat dacht je van een eigen postsysteem 
waarbij je briefjes naar elkaar kan sturen? Of roddelen op het toilet?

Wist je dat je op de KLJ-website voor 
elke leeftijdsgroep een uitgewerkte 
activiteit vindt die een link heeft met 

Gebruik uitgewerkte Jaarthema-activiteiten

Vind de activiteiten via www.klj.be/jaarthemai

Bij een feest van een jaarthema hoort 
natuurlijk ook muziek. Je kan voor je 
kamp zelf een speciale kampplaylist 
samenstellen. Bij de inschrijvingen 
kan je ook de 3 favoriete liedjes van 
elk lid vragen die je nadien toevoegt 
aan je playist. Heb je toch nog meer 
afwisseling nodig? Dan kan je op 

Het kamp afsluiten met een echte 
knal, dat is dit jaar een must. We 
weten dat KLJ’ers feestjes kunnen 
geven als geen ander, ons kamp is 
daar geen uitzondering op. Je kan 
tijdens alle andere activiteiten de 
‘voorbereidingen’ treffen en de leden 
alles laten verdienen: een extra hapje, 
meer versiering, … Zo heb je meteen 
een rodedraadspel tijdens het kamp!

Maak een playlist

Een knalafscheid 

Laat het knallen? Als je de activiteiten 
een beetje aanpast, kan je ze zelfs met 
alle leeftijdsgroepen spelen.

Ook een doodnormaal toiletbezoek 
kan je inkleden. Hang bijvoorbeeld 
papieren met daarop een vraag op 
in de toilethokjes. Wie is de luidste 
snurker? Wie heeft een aanstekelijke 
lach? Of, wat is de tofste kampquote? 
Het toilethokje brengt antwoord. Je 
kan ook dilemma’s ophangen waarop 
de toiletgangers kunnen stemmen 
door een streepje te trekken. Mogelijke 
dilemma’s zijn: Je een week niet wassen 
of een week zonder gsm? Een kamp 
steeds hetzelfde eten of een kamp elke 
dag dezelfde activiteit spelen? 

Geef elk lid een bingoformulier met 
daarop kampsituaties of hang één 
groot bingoblad uit waar iedereen die 
een situatie heeft gezien zijn of haar 
naam bij kan schrijven en schrappen. 
Voorbeelden van situaties zijn: Er heeft 
iemand een lekke fietsband, er heeft 
iemand een wespensteek, je bent je 
KLJ-sjaaltje kwijt, er moet iemand naar 
de dokter, je bent een schoen kwijt, 
je hebt iets bijgeleerd, je hebt iets 
gegeten dat je nog nooit eerder at, of je 
hebt iemand horen snurken. Wie kan 
het snelst ‘Bingo!’ roepen?

Op het toilet

Kampbingo!

Met het Jengaspel sluit je de dag 
af op een leuke manier. Op elk 
jengablokje kan je een vraag plakken. 
Wie een blokje uit de Jengatoren 
kan halen, mag de vraag die op het 
blokje staat beantwoorden. Enkele 
voorbeeldvragen zijn: Wat was het 
hoogtepunt van je dag? Waar ben je 
trots op? Wat heb je vandaag geleerd? 
Wat is je favoriete KLJ-moment? 
Geloof je in toeval? Wat heb je geleerd 
bij KLJ? Wat is je levensmotto? Wat is 
de laatste mop die je gehoord hebt? Of, 
wat staat er bovenaan je bucketlist?

Jengavragen

Heb je eens geen zin om af te wassen? 
Plan dan een bestekloze dag in op 
kamp. Hierbij kan je de tafel op 
voorhand goed afwassen of wikkelen 
in plastic folie. Zo kan iedereen eten 
zonder bord en bestek. 

Bestekloze dag

Spotify het profiel van KLJ zoeken (of 
de code scannen met je Spotify-app) en 
al onze top-playlists beluisteren.
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De gouden 6 voor een geslaagde activiteit
Daag uit. Kinderen en jongeren 
moeten geprikkeld worden. Ze 

moeten kunnen streven naar iets dat 
haalbaar is, maar waar ze toch wat 
moeite voor moeten doen.

Wees creatief. Een activiteit wordt 
zoveel leuker als je er een eigen 

toets aan kan toevoegen. Bijvoorbeeld: 
je eigen kamp bouwen bij het bosspel, 
spelregels die niet 100% duidelijk zijn 
en waarbij je dus kan ‘valsspelen’, …

Denk vernieuwend. Je leden 
onthouden goed wat ze al gespeeld 

hebben en wat nog niet. Probeer dus 
steeds vernieuwend te zijn. Je kan 
het spelconcept wel behouden, maar 
verander dan bijvoorbeeld het thema of 
de opdrachten. Jouw doel als leiding: de 
leden thuis laten zeggen “Wauw, wat we 
gedaan hebben, was echt uniek!”

Werk leeftijdsgericht. Pas het spel 
aan aan de leeftijd van de leden.

Wees veilig. Als er een ongeluk(je) 
gebeurt tijdens een activiteit, 

dan is alles meteen verpest. Denk 
altijd eerst aan de veiligheid van de 
leden, want dat is jouw grootste zorg 
als leid(st)er! Nadat je een activiteit 
gemaakt hebt, bekijk je je spel best 
altijd nog eens door de ogen van een 
ouder. Zijn alle gevaarlijke punten 
weggewerkt?

Wees zelf enthousiast. De 
allerleukste activiteit verdwijnt in 

het niets als de leiding niet enthousiast 
is. Een leid(st)er is een verkoper/
trainer: je moet je activiteit in de eerste 
plaats kunnen verkopen en vervolgens 
de leden stimuleren om het beste van 
zichzelf te geven.

1 4
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Elke keer weer een topactiviteit in elkaar steken, het is geen eitje. Daarom 
helpen we je graag een stapje verder met enkele tips, ideeën en een 

stappenplan. Geweldige activiteiten gegarandeerd! 

Een super leuke manier om een spel 
te maken, is door verschillende spelen 
te combineren. Zo kan je bijvoorbeeld 
levende Stratego, Zeeslag en een 
schattenjacht samenvoegen. De leden 
starten dan in twee teams die elkaars 
vlag moeten vinden. Als ze op weg naar 
het vijandige kamp een tegenspeler 
kunnen tikken, kunnen ze aan de 
hand van hun rang het kaartje van de 

tegenspeler winnen. Voor elk kaartje 
dat ze kunnen bemachtigen, mogen ze 
in de centrale post een vakje aanduiden 
op het zeeslagbord. Hebben ze de vlag 
van het andere team gevonden? Dan 
mogen ze meteen 20 vakjes aanduiden. 
In de vakjes zitten echter geen boten 
verstopt, maar letters. Met de letters 
kunnen ze dan een tip naar de locatie 
van de schat vinden.

Het allergrootste zotste spel?
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Rodedraadspelen
Het kamp is ook hét moment om een rodedraadspel te spelen. Ideaal om 
elkaar wat beter te leren kennen en zo aan ledenbinding te doen. Want 

zeg nu zelf, als je elkaar niet op kamp echt leert kennen, wanneer dan wel? 
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ook het rodedraadspel kan je 

inkleden in het kampthema.

Je kan een schriftje (best met harde 
kaft, zodat het tegen een stootje kan) 
meenemen op kamp. Iedereen mag er 
iets in noteren: gekke quotes, straffe 
verhalen, mopjes, een grondplan van 
de kampplaats, … En dit achteraf ook 
nog aanvullen met enkele foto’s. Zo 
maak je samen een mooi aandenken 
dat je kan bewaren in je KLJ-lokaal. 
Als je jaarlijks op kamp zo’n boekje 
bijhoudt, heb je na verloop van tijd een 
mooi overzicht van alle kampen.

Iedereen kent het spel ‘Gotcha’, maar 
toch speelt iedereen het anders. We 
sommen enkele leuke varianten voor 
je op en dagen je uit om met een 
combinatie van deze varianten het 
ultieme Gotcha-spel te maken!

Woorden laten zeggen
Je geeft iedereen een woord. De leden 
moeten elkaar dat woord laten zeggen, 
zonder het zelf te zeggen. Je gebruikt 
woorden die normaal gezien niet zo 
vaak gebruikt worden op kamp, zoals 
‘belastingbrief ’ of ‘eerste schooldag’.

Zelf woorden zeggen
Iedereen krijgt opnieuw een woord. 
De bedoeling is dat je rond je woord 
een conversatie opstart, zonder dat de 
andere leden door hebben dat dat jouw 
woord is. Hebben ze het wel door, dan 
roepen ze ‘Gotcha!’ Iedereen die aan het 
einde van het kamp zijn conversatie 
heeft kunnen voeren, is gewonnen. 
Tip: het kan een tactiek zijn om vaak 
over willekeurige onderwerpen een 
conversatie te starten.

Opdrachten laten uitvoeren
Iedereen krijgt een opdracht en de 
naam van een lid. Je moet ervoor 
zorgen dat die persoon de opdracht 
uitvoert, zonder dat die doorheeft 
dat het de Gotcha-opdracht is. 
Voorbeeldopdrachten zijn: iemand zijn 
tanden laten poetsen zonder water, 
iemand zijn avondeten laten opeten 
met een lepel i.p.v. mes en vork, …

Opdrachten zelf uitvoeren 
Iedereen krijgt een gekke opdracht. Je 
moet die opdracht uitvoeren zonder 
dat iemand door heeft dat het je 
Gotcha-opdracht is.

Complimenten geven
Iedereen krijgt de naam van iemand die 
je moet overladen met complimenten, 
zonder dat die door heeft van wie de 
complimentjes komen. Kan de persoon 
op het einde van het kamp niet raden 
van wie de complimenten komen, dan 
ben je een winnaar!

Iemand verwennen
Het principe is net hetzelfde als bij de 
complimentenvariant, maar deze keer 
moet je iemand verwennen: ’s morgens 
het bed opmaken, een extra vieruurtje 
klaarleggen, …

Wasknijpers hangen
Iedereen krijgt een wasknijper. Je moet 
deze stiekem op de kleren hangen van 
iemand anders. Hebben ze het niet 
door? Dan liggen ze uit het spel!

Nat maken met water
Iedereen krijgt een waterpistool, spuit, 
spons of waterballon en de naam van 
iemand anders. Je moet die persoon 
nat maken, zonder dat iemand anders 
het ziet. Je kan hier ook een echte 
activiteit van maken door dit in een 
bos te spelen. Je leden moeten dan 
actief zoeken naar elkaar en zichzelf 
tegelijkertijd verstoppen om te winnen.

Kampdagboek

Het ultieme Gotcha-spel 

Vraag iedereen om een teddybeer 
mee te nemen op kamp, best eentje 
zonder emotionele waarde, want 
hij zal vermoedelijk stukgaan. 
Je leden moeten stiekem elkaars 
teddyberen ‘vermoorden’: verdrinken, 
opensnijden, ophangen, alles mag 
zolang je niet betrapt wordt. Een 
vermoorde teddybeer moet bovendien 
op een openbare plaats liggen, hangen 
of staan. Degene van wie de teddybeer 
het langst overleeft, wint. 

Teddyberenmoord
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Droppings en tochten
Tochten en droppings heb je in alle soorten en maten en ze horen nu 

eenmaal bij een kamp. Maar hoe pak je dat nu precies aan? En hoe kleed 
je zo’n tocht of dropping in op een leuke manier? We geven je enkele tips.

7 tips voor een geweldige dropping of tocht
Als je op onbekend terrein een 
dropping organiseert, is het 

aangeraden om op voorhand een 
stafkaart erbij te nemen en indien 
mogelijk de omgeving te gaan 
verkennen. Zo kan je zien of er 
voldoende kleine wegen zijn en of 
de activiteit op een leuke en veilige 
manier kan plaatsvinden. 

Stuur geen leden onder de 16 jaar 
alleen op pad, voorzie begeleiding.

Zorg dat iedereen zichtbaar is. 
Vooral ’s avonds en ’s nachts 

draagt iedereen best een fluohesje en 
neem je lichten mee. 

Hou rekening met het tijdstip en 
de plaatsen waar je voorbijkomt 

tijdens de dropping. Sluit het park 
bijvoorbeeld na zonsondergang? Of is 
een bepaald bos privédomein?

Op kamp is het minder evident om 
je leden te droppen met vervoer. 

Je kan ervoor kiezen om je leden 
geblinddoekt het openbaar vervoer te 
laten nemen. Zorg er dan wel voor dat 
je de bus of trein niet vertraagt. 

Zorg voor een leuk slotmoment. 
Je kan de dropping laten eindigen 

met een fijne activiteit, maar je leden 
ook gewoon een lekkere hotdog of 
warme chocomelk geven. 

Stem de afstand van de dagtocht 
of dropping af met de leeftijd van 

je leden. Een 6-jarige kan niet zo ver 
wandelen als een 16-jarige. Hier zijn 
enkele richtlijnen: 
•  6 tot 8 jaar: max. 8 km
•  8 tot 10: max. 12 km
•  10 tot 12 jaar: max. 16 km
•  ouder dan 12 jaar: max. 25 km

1
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Iedereen wordt op dezelfde plaats 
gedropt en in groepjes verdeeld. Je 
doet deze dropping best ’s avonds, dus 
met fluohesjes. Je leden moeten om ter 
snelst de weg terug naar de kampplaats 
stappen (met een kaart of ander hulp-
middel). Tijdens de dropping rijdt de 
leiding rond op het traject. Kunnen zij 
iemand van een groepje herkennen, 

Deze dropping kan je ook overdag 
doen. De groepen vertrekken vanop 
de kampplaats. De eerste groepen zijn 
de ‘prooi’, zij moeten zo ver mogelijk 
van de kampplaats geraken. Ze doen 
dat te voet, met de fiets of al liftend. 
Enkele minuten na het vertrek van de 
prooigroepen mogen de jagers ze gaan 
zoeken. Zij hebben steeds een sneller 
voertuig (gaan de prooien te voet, dan 
gaan de jagers met de fiets). Elke 10 

Heb je er ooit al eens bij stilgestaan 
hoeveel asfalt of beton er overal 
ligt? Tijdens deze tocht mogen alle 
deelnemers geen beton, asfalt of 
stenen aanraken. Enkel de natuurlijke 
ondergrond van zand, gras, … is 
toegestaan. Iedere groep heeft recht 

dan wordt de hele groep een stukje 
teruggevoerd. Je leden moeten zich 
dus steeds verstoppen als er een auto 
in aantocht is. Tip: heb je geen auto’s 
op kamp? Dan kan de leiding op de 
fiets rondrijden. In plaats van de groep 
terug te voeren, geven ze de leden een 
opdracht die volbracht moet worden 
voor je leden mogen verder wandelen. 

minuten moet iedereen zijn locatie 
doorgeven. Je kan daarvoor de app Het 
Jachtseizoen gebruiken, maar ook met 
de locatiefunctie in Snapchat lukt het. 
Speel je liever niet digitaal? Geef dan 
iedereen een kaart mee die in vakjes 
verdeeld is. Iedereen geeft dan het 
vakje door waar ze in zitten (een gsm 
heb je dus wel nodig). Bij +16-groepen 
kan je in dit spel de leden de prooi 
laten zijn en de leiding de jagers.

op een aantal uitzonderingen, als 
het parcours geen andere keuze laat 
dan over beton en dergelijke te gaan. 
Hiervoor kun je bijvoorbeeld enkele 
‘zweefkaarten’ uitdelen waarbij de 
groep gedurende een aantal seconden 
toch op beton mag lopen.

Guerrilladropping

Jachtseizoen

‘Grond onder je voeten’-tocht
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Regenactiviteiten
Ben je meerdere dagen op kamp? Dan is de kans groot dat er op minstens 
1 dag water uit de lucht valt, letterlijk. Maar niet getreurd, wij hebben enkele 

activiteiten achter de hand die jij kan doen tijdens een hevige regenbui.

7 dingen die je kan doen bij regen

Alle spelers bevinden zich in een dorp, 
Cocovid. Dat dorp wordt ‘s nachts 
aangevallen door virussen. De bewoners 
moeten de virussen ontmaskeren en 
in quarantaine plaatsen buiten het 
dorp. Het spel is een herwerking van 
Weerwolven. Er zijn allemaal nieuwe 
rollen, zoals bijvoorbeeld Maggie De 
Block die elke nacht een mondmasker 
mag uitdelen om iemand te beschermen 
tegen het virus. Het spel heeft ook nog 

De groep wordt één voor één ontvoerd 
door de politie (leiding) en ergens aan 
vastgemaakt in de kamer. Je leden 
krijgen een videocall van een hacker. 
Ze moeten proberen te ontsnappen 
en de hacker te helpen. Wanneer ze 
ontsnapt zijn, moeten ze de schat 
zoeken. De hacker wou een systeem 
hacken en is hierin geslaagd. Helaas is 
hij opgepakt en kan hij zijn plan niet 

een andere wending: nadat de virussen 
een persoon hebben aangeduid om 
te besmetten, bepaalt het lot of deze 
persoon sterft of ook een virus wordt. 
Het aantal virussen zal dus steeds 
groter worden.

verder uitvoeren. Hij heeft jullie hulp 
nodig. Verschuif niets in zijn kamer, 
want dan zal het opvallen dat jullie 
daar zijn geweest. Wees snel, want de 
politie is al onderweg!

De virussen van Cocovid

Escape room

Volledig spel
Alle leeftijden
Locatie: binnen
Min. 8 spelers

Volledig spel
Vanaf +12 
Locatie: binnen
Min. 8 spelers

Door: KLJ Kleine-Brogel

Door: KLJ Zwijnaarde-Zevergem

Kleren uit, zwemkledij aan 
en organiseer een groot 

moddergevecht. Nadien wel douchen!

2 Maak een kuuroord in een 
nabijgelegen binnenruimte. Doe 

aan yoga, een lachsessie, lak nagels en 
geef massages voor iedereen! Zo laad je 
de batterijen weer helemaal op.

Doe een Blackbox. Wat moet je 
doen? Iedereen zit in een kring en 

krijgt een pen en kleine papiertjes. In 
het midden van de cirkel staat een pot. 
Iemand stelt een vraag aan de groep. 
Bijvoorbeeld: Wie heeft jou vandaag 
doen lachen? Iedereen schrijft dan het 
antwoord op een papiertje en gooit het 
in de pot. Deze anonieme antwoorden 
worden dan voorgelezen. In het 
begin stellen we onschuldige vragen, 
wanneer dit vlot verloopt kunnen we 
overschakelen naar meer gewaagdere 
zaken zoals ‘wie vind je de knapste 
KLJ’er van de hele groep?’

Ga zwemmen! Nat ben je toch al. 
Als het binnenzwembad een optie 

is, dan kan je meteen ook douchen.

Speel het verlies- en winspel. 
In dit spel speelt ieder voor 

zich. De spelletjes kunnen gaan van 
duels en kaartspelletjes tot grotere 
groepsspelen met één winnaar. 
Alle spelen volgen hun normale 
verloop, maar er wordt bij het begin 
van het spel een inzet bepaald. 
Voorbeelden zijn: een droge broek, een 
tandenborstel of een dessert. Wie wint, 
krijgt de ingezette voorwerpen.

Speel Time’s up! Iedereen schrijft 
5 voorwerpen of personen op een 

blaadje en stopt ze in de pot. Daarna 
worden de teams gevormd. Elk team 
krijgt telkens 30 seconden om een 
blaadje te raden. Daarna wordt de pot 
doorgegeven aan het volgende team. 
Het doel is om het meeste punten te 
halen als team. In ronde 1 moet je het 
voorwerp of de persoon beschrijven, in 
de tweede ronde mag je slechts 1 woord 
zeggen en in de derde ronde moet je 
uitbeelden.

Doe een zingevingsactiviteit. 
Maak een knusse ruimte en bezin 

even met de hele groep.
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Kampvuurmomenten
Het kampvuur, dat is hét moment om je zomerkamp op een fijne manier 
af te sluiten met de hele groep. Je kan tezamen liedjes zingen en naar 
het knetterende vuur kijken, maar je kan ook een klein spelletje spelen. 

We sommen enkele ideetjes op.  

6 basisregels voor een veilig kampvuur
Maak je houtstapel niet hoger dan 
2 meter en beperk de diameter van 

het vuur tot maximaal 1,5 meter.

Leg je stapel brandhout op een 
veilige afstand van het kampvuur.

Als de ondergrond nat of 
modderig is, leg je best eerst een 

laag keien. Let op: keien die lang in het 
water hebben gelegen, kunnen door 
de hitte uiteenspatten wanneer het 
opgezogen water opwarmt tot stoom. 
Gebruik dus droge keien.

Als de ondergrond droog is, 
verwijder je bladeren, dorre 

twijgen, dennenappels en droog 
gras. Op een grasveld maak je een 
kampvuurplek door enkele graszoden 
uit te steken en aan de kant te leggen 
(ver genoeg zodat het vuur ze niet 
uitdroogt). Naderhand leg je de zoden 
weer op hun plaats.

Boord het vuur af met (droge) 
stenen of met een greppel.

Zorg voor blusmiddelen. Hou 
enkele emmers water, zand of 

blusapparaten bij de hand.

Laat kinderen nooit alleen 
bij het vuur.
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Iedereen zit in een kring. We zeggen 
allemaal: “Abraham, Abraham, ziet 
en hoort, wie zegt het eerste woord? 
Reik Abraham een hand.” Daarna moet 
je Abraham een hand geven. Geef je 

Een persoon (die het spel kent) verlaat 
even de groep. De anderen duiden 
een voorwerp aan. De persoon komt 
terug en de spelleider duidt een voor 
een allemaal voorwerpen aan. Daarbij 
vermeldt hij steeds de kleur: “is het 
voorwerp dat we hebben aangeduid 
die rode trui?” “Is het die groene 
stoel?” De persoon die het spel moest 

We geven twee stokjes of potloden 
door in de kring, je kiest daarbij of je 
ze kruist of niet. Je zegt er steeds bij 
“Ik geef de stokken gekruist door” of 
“ik geef de stokken niet gekruist door.” 
De groep of de spelleiders antwoorden 
met “juist” of “fout”. Antwoord: de zin 
gaat niet over of je stokjes al dan niet 
gekruist zijn, maar wél of je benen al 

We gaan naar het Land van geen ID 
(idee). De deelnemers zeggen om de 
beurt “Ik ga naar het Land van geen 
Idee en ik neem mee …  (ze kiezen een 
voorwerp).  De begeleiding geeft aan 
of het voorwerp mee mag genomen 

de verkeerde persoon een hand? Dan 
ben je verloren! Abraham is steeds de 
persoon die als eerste iets zegt na de 
spreuk, je moet dus niet op voorhand 
afspreken wie Abraham is.

verlaten, moet steeds antwoorden met 
“ja” of “nee”, bovendien zal hij altijd 
het juiste antwoord geven. Heb je door 
hoe die persoon dat weet? Dan mag jij 
de groep eens verlaten en raden wat 
het aangeduide woord is. Antwoord: 
de spelleider plaatst het aangeduide 
woord altijd meteen na een zwart voor-
werp, het is tenslotte zwarte magie!

dan niet gekruist zijn. Zit je dus met je 
benen gekruist, maar geef je de stokjes 
niet gekruist door? Dan is de juiste zin: 
“ik geef de stokjes gekruist door.” Als 
spelleider moet je dus een paar keer 
de situatie en zin gebruiken die elkaar 
lijken tegen te spreken, om zo de rest 
van de groep in de war te brengen. Blijf 
spelen tot iedereen het spel snapt.

worden naar het Land van geen Idee.  
Alleen voorwerpen met geen I of geen 
D in het woord mogen meegenomen 
worden. Een bidon mag niet, een fles 
wel.  Een fiets mag ook niet mee, een 
vélo dan weer wel.

Abraham, Abraham

Zwarte magie

Gekruist of niet gekruist

Land van geen ID
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Uitgewerkte activiteiten
De beste spelen, die worden gemaakt door KLJ’ers en dat tonen ze 
elk jaar opnieuw. Wij verzamelden enkele favoriete spelen van KLJ-

afdelingen, plaatsten ze in onze digitale Spelendatabank en stellen ze 
hier kort voor je voor. 

De Titanic botst op een ijsberg. 
Honderden mensen zijn aan het 
verdrinken in de woeste oceaan. 
Kunnen je leden iedereen redden? 
Verdeel de leden aan de hand van 
een spelletje in vier groepen. Op een 
centrale post (het nog drijvende stuk 
van de Titanic) hangt een groot blad 
dat verdeeld is in 4 delen. Elke groep 
is verantwoordelijk voor een deel 
van de oceaan. Op de oceaan varen 
bootjes met leiding in, zij zoeken naar 
overlevenden. Bij deze leiding kunnen 
de groepen opdrachten volbrengen 
of spelletjes spelen om een kaartje te 
verdienen. Als de groepen kaartjes 
hebben, kunnen ze hiermee naar 
de centrale post gaan om in hun 
veld drenkelingen te redden. Deze 
drenkelingen worden dan geschrapt in 
hun deel van de oceaan. 

Op een groot spelbord staat de route 
van Le Tour de France afgebeeld op 
een landkaart. Het doel van dit spel 
is om gezamenlijk Parijs te bereiken. 
De route wordt verdeeld in een aantal 
stops waarin telkens een spel in het 
thema van Frankrijk gespeeld wordt. 
Die rondes zijn: ‘Stokbroodmep’, 
‘Rippel Stippel’, ‘Napoleon’, ‘Ik verklaar 
de oorlog aan ...’, ‘Schipper, mag ik een 
citroen?’, ‘Speeddate’ en ‘Franse Vlag’. 
Lukt het je om de Tour uit te rijden?

Op cruise

Tour de France

Volledig spel
Alle leeftijden
Locatie: buiten
Duur: 2 uur

Volledig spel
Alle leeftijden
Locatie: buiten
Duur: 3 uur

Door: KLJ Oostham

Door: KLJ Nevele

Tijdens deze teambuilding speel 
je enkele trustgames en zet je in op 
groepsdynamica. Eerst deel je de 
volledige groep op in vier aparte 
groepen. Elke groep voert dezelfde 
opdrachten uit. Bijvoorbeeld: de 
groep loopt rond op het terrein en 
moet op hetzelfde moment weer 
stilstaan, zonder afspraken te maken 
of iets luidop te zeggen. Na een 
reeks opdrachten, worden de vier 
groepen samengevoegd tot er twee 
groepen zijn. Zij doen alweer enkele 
opdrachten. Tot slot smelten de twee 
groepen samen tot één grote groep 
om alweer enkele teambuildende 
opdrachten uit te voeren.

Tijdens dit bordspel is het de bedoeling 
om als eerste de finish te bereiken en 
het hartje van Ken te veroveren. Op 
het bord zijn er verschillende vakjes 
die elk hun eigen betekenis hebben. 
Zo zijn er groepsopdrachten, 1-tegen-
1-opdrachten of vakjes die je een extra 
stap vooruit of achteruit laten gaan.

Teambuilding

Het Barbiespel

Door: KLJ Nevele

Door: KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes

Volledig spel
Alle leeftijden 
Locatie: grasveld
Duur: 3 uur

Volledig spel
Alle leeftijden 
Locatie: overal
Duur: 1 uur

De leden worden verdeeld in twee 
groepen die het tegen elkaar opnemen. 
De groepen moeten zich bewijzen 
in verschillende opdrachten om zo 
te bepalen wie de sterkste KLJ’er is. 
De verschillende opdrachten zijn: 
pompen, sit-ups, sjorpalen werpen, 
hamerslingeren, touwtrekken, 
armworstelen, gewichtheffen en 
een parcours afleggen. Je kan de 
opdrachten aanpassen naargelang de 
leeftijd waarmee je dit spel speelt.

De sterkste KLJ’er
Door: KLJ Wijshagen Jongens

Volledig spel
Alle leeftijden 
Locatie: grasveld 
Duur: 2 uur

Je leden worden in vier Romeinse 
legers verdeeld, die zich elk kenbaar 
maken met geschildere gezichten 
in een specifieke kleur. Door 
verschillende spelen te winnen, 
kunnen de groepen extra manschappen 
winnen en zo het allersterkste leger 
van Rome vormen.

Romeins legerspel
Door: KLJ Nevele

Volledig spel
Vooral -12 
Locatie: grasveld
Duur: 2 uur
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K3 komt helpen in het dierenhotel 
van Bas, maar er is een probleem. De 
dieren zijn hun kleur verloren. Verdeel 
je leden in vier groepen, die elk vijf 
lege dieren krijgen. Door opdrachten 
te winnen kunnen ze benodigdheden 
(zoals wol, pluimen, snorharen, ...) en 
kleuren verdienen. Kunnen je leden de 
dieren weer inkleuren?

Dierenspel
Door: KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes

Volledig spel
Vooral -12 
Locatie: grasveld
Duur: 3 uur

In dit spel bouwen de leden een 
dorp van schoendozen. Elk specifiek 
gebouw (bijvoorbeeld: een café, 
kledingswinkel, binnenspeeltuin, 
bioscoop, zwembad, dansschool of 
fitnesszaal) bestaat uit een aantal 
verdiepen. Om zo’n verdiep te kunnen 
bouwen, moet je een opdracht 
uitvoeren die past bij dat specifieke 
gebouw. Bijvoorbeeld: drink een glas 
water leeg op tien verschillende, 
originele manieren (café). Of: leg al 
zwemmend een bepaalde afstand af 
op het grasveld (zwembad). Hoeveel 
gebouwen en verdiepen kunnen je 
leden maken?

Bob de bouwer
Door: KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes

Volledig spel
Vooral -12 
Locatie: buiten
Duur: 3 uur

Tijdens dit spel bouwen je leden een 
Romeinse stad. Door opdrachten 
uit te voeren, verdienen ze kaartjes, 
bijvoorbeeld: een helm, schild, speer, 
kruispunt, marktkraam of stukje 
kasseiweg. Door bepaalde kaartjes te 
combineren, kunnen ze ook sterkere 
kaartjes krijgen die meer punten 
opleveren. Zo kan je een helm, schild 
en speer inruilen voor een soldaat, 
of kan je een heirbaan maken met 
verschillende stukjes kasseiweg. 
Alle kaartjes worden op een groot 
blad gelegd. Wie bouwt het grootste 
imperium?

Romeins imperium
Door: KLJ Nevele

Volledig spel
Alle leeftijden 
Locatie: bos
Duur: 3 uur

Dit spel kan je spelen met verschillende 
leeftijdsgroepen tezamen. Verdeel 
de leden in groepjes waar telkens 1 
iemand van elke leeftijdsgroep in zit. 
Door spelletjes te spelen en te winnen, 
verdienen de leden abonnees op hun 
sociale mediakanalen. Elk lid van het 
groepje is verantwoordelijk voor een 
opdracht. Zo doen, bijvoorbeeld, alle 
-12’ers opdracht 1 en doen alle +14’ers 
opdracht 2.  Het groepje dat de opdracht 
het best uitvoert, krijgt 400 abonnees. 
Het groepje dat tweede eindigt, krijgt er 
200 en het derde groepje krijgt er 100. 
Wie wordt de populairste influencer?

De grootste influencer
Door: KLJ Kleine-Brogel

Volledig spel
Alle leeftijden 
Locatie: overal 
Duur: 2 uur

Twee groepen nemen het tegen 
elkaar op in deze sportfeesteditie. 
Ze zullen verschillende sporten 
moeten uitoefenen, net zoals op de 
sportfeesten, maar dan ietje anders. 
Na elke sport wordt er een winnaar 
gekozen. De groep die op het einde 
het vaakst gewonnen is, is ook de 
uiteindelijke winnaar.

Sportfeestspel

Volledig spel
Alle leeftijden
Locatie: grasveld
Duur: 2 uur

Door: KLJ Oostham
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Je leden zijn opgedeeld in teams en 
moeten aan de hand van deelspelletjes 
hulpmiddelen verdienen om het vuur 
aan te maken tijdens het slotspel. Het 
team dat als eerste zijn fakkel kan laten 
branden, wint Expeditie Robinson.

Expeditie Robinson
Door: KLJ Nieuwkerken-Waas

Volledig spel
Vanaf +12 
Locatie: grasveld
Duur: 3 uur

De leden krijgen een aantal foto’s van 
plaatsen zonder verdere uitleg, aan hen 
om uit te zoeken waar deze plaatsen 
zich bevinden. Het doel van het spel 
is om ieder punt zo snel mogelijk te 
vinden en terug op de kampplek te 
geraken. Per gemist of niet gevonden 
punt komt er een straftijd bij de 
eindtijd. Plezier, vermoeide benen en 
veel anekdotes verzekerd! 

Rat Race

Volledig spel
Vanaf +16 
Locatie: dorp of stad
Duur: dagactiviteit

Door: KLJ Moerbeke-Waas

De leden worden verdeeld in twee 
groepen die elk een kamp bouwen. 
Twee leiding bemannen de bank, 
waar leden opdrachten kunnen 
volbrengen om geld te verdienen. 
Daarnaast kunnen de leden geld van 
elkaar afpakken door blad-steen-
schaar te spelen. Met het verzamelde 
geld kunnen de leden ingrediënten 
kopen in de winkel, die ook bemand 
wordt door twee leiding. Als ze een 
ingrediënt hebben verzameld, brengen 
ze dit zo snel mogelijk terug naar hun 
kamp, want onderweg kunnen de 
twee groepen ook ingrediënten van 
elkaar afpakken door een wedstrijdje 
boomzitten te spelen. In het midden 
van het bos bevindt zich de centrale 
keuken. Daar hangen lijsten op met 
verschillende menu’s. Als de leden de 
4 ingrediënten van 1 gerecht in hun 
kamp hebben, kunnen ze dat gerecht 
gaan afhalen. Als een groep een 
volledig menu kan verzamelen, krijgt 
het daar extra punten voor.

Gerechtenspel
Door: KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes

Volledig spel
Vanaf +12 
Locatie: bos
Duur: 3 uur

In dit spel is het de bedoeling dat de 
leden elkaar tegenwerken. Persoon A 
krijgt, bijvoorbeeld, de opdracht om 
5 stoelen op een rij te zetten. Persoon 
B krijgt dan weer de opdracht om 5 
stoelen op elkaar te leggen. Omdat 
er maar een beperkte hoeveelheid 
materiaal is, zullen de leden dus 
elkaars materiaal moeten stelen en 
gebruiken. Zo ontstaat er al snel chaos.

Chaosspel
Door: KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes

Volledig spel
Vanaf +12 
Locatie: overal
Duur: 1 uur

Dit spel is een combinatie van 
verschillende spelen en wordt gespeeld 
in twee fases. Kunnen je leden 
achterhalen wie de moordenaar is en 
waar en waarmee hij zijn slag geslagen 
heeft? In de eerste fase van het spel 
verdienen je leden een functie door 
raadsels op te lossen. In de tweede fase 
speel je levende Stratego én Cluedo. 
Wie als eerste de moordenaar, het 
moordwapen en de moordplaats kan 
raden, wint het spel. 

Moord in sprookjesbos

Volledig spel
Vanaf +12
Locatie: bos
Duur: 3 uur

Door: KLJ Nevele
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Een hechte 
leidingsploeg  
op Kamp

26

We hebben een jaar achter de rug waarin er minder fysieke activiteiten 
plaatsvonden en de groepjes kleiner waren. De samenwerking in 

je leidings- of bestuursploeg zag er dus helemaal anders uit dan in 
voorgaande jaren. Toch is het ook nu belangrijk om met een sterke ploeg 

op kamp te vertrekken. Zet daarom in op een goede groepssfeer. 

Zet een plandag op de agenda. Op 
deze dag kan je samen met alle 

leiding het kamp voorbereiden. Als de 
maatregelen het toelaten, kan dit al een 
super toffe dag worden! Misschien kan 
je je al verkleden in het kampthema? 
Of een echte teambuilding 
organiseren? Deze voorbereidingen 
kan je alvast treffen tijdens je plandag:

• De kampplanning opmaken
• Alle activiteiten voorbereiden
• Alles knutselen wat geknutseld 

moet worden
• Het kampmenu opstellen, met het 

lievelingseten van de leiding
• Het rodedraadspel uitwerken
• De kampdans maken
• Controleren of je het nodige mater-

iaal hebt en wat je nog moet kopen

Stuur ook een originele of 
persoonlijke kampuitnodiging 

naar de leiding. Zij kijken er vast ook 
naar uit om op kamp te vertrekken.

Zorg voor een leuk gadget, enkel 
voor de leiding. Een gadget dat 

ze tijdens het kamp goed kunnen 
gebruiken, zoals een petje of een 
T-shirt, is onmiddellijk een mooi 
kampaandenken.

Doe met heel de leidingsploeg mee 
aan het ‘Team om te zien’-spel, dat 

je op de KLJ-website kan vinden. Hoe 
ga je aan de slag?

• Bekijk met je leidingsploeg de 
15 challenges die we voor je 
uitwerkten.

• Kies de 10 leukste challenges uit 
de lijst. 

• Voltooi ze één voor één.
• Is het je gelukt? Proficiat! Je hebt 

nu een team om te zien. 

Dit kan je doen VOOR je kamp

1

2

3

4

Bekijk het 
volledige ‘Team 
om te zien’-spel
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Eens op de kampplaats aangekomen, 
start het echte werk. Toch kan het ook 
leuk zijn om eerst een dag of twee met 
de leiding alleen te zijn. Zo’n voorkamp 
kan op de kampplaats plaatsvinden of 
aan je lokaal. Tijdens die dagen kan je al 
tenten opzetten, materiaal klaarleggen, 
de kampplaats versieren, afspraken 
maken, de bob-planning opstellen en 
al eens naar de winkel gaan. Naast al 
die praktische dingen kan je ook leuke 
activiteiten doen met de leiding, om 
elkaar zo nog beter te leren kennen. We 
geven je enkele ideetjes.

Doet ie het of doet ie het niet?
Je voorziet voor iedereen in de leiding 
een opdracht. Je laat één persoon 
de ruimte verlaten. Aan de rest van 
de groep vertel je wat de opdracht 
voor die persoon is. Zij moeten elk 
inschatten of deze persoon de opdracht 
kan en wil volbrengen. De persoon 
komt terug en krijgt zijn opdracht. 
Hij beslist of hij deze opdracht wil 
uitvoeren. Iedereen die de persoon 
juist ingeschat heeft, krijgt een punt.

Als het kamp erop zit en je al eens in je 
eigen bed hebt kunnen slapen, is een 
terugkommoment met de leiding altijd 
goed voor de sfeer. Op zo’n moment 
is een globale kampevaluatie wel 
belangrijk. Zo wordt je kamp volgend 
jaar nog beter. Als evaluatiemethodiek 
kan je bijvoorbeeld de ‘Groene en 
rode momenten’ uit de Leidingsboost 
gebruiken (link via QR-code). Plaats  
daarbij de kampplanning op de 

Een rodedraadspel onder de leiding is 
een aanrader. Op pagina 12 van deze 
Inspiratiegids vind je heel wat ideetjes. 
Daarnaast speelde KLJ Ertvelde het 
spel ‘Leiding van de dag’: elke dag staan 
twee personen van de leidingsploeg in 
de kijker. Iedereen krijgt een opdracht 

Ook als de leden op het kampterrein 
aankomen, mag je de leiding niet 
uit het oog verliezen. Regelmatig 
evalueren is belangrijk om er voor te 
zorgen dat je team goed blijft draaien. 
Zo’n evaluatie kan ’s avonds rond het 
kampvuur of met alle leiding gezellig 
in de zetel, elke avond of een paar keer 
verspreid over het kamp. 

• Overloop de dag: wat liep er goed, 
wat vonden de leden leuk,…

• Zeg het met een liedje: kies een 
liedje dat perfect bij je dag past.

Ken je vriendje
Iedereen wordt verdeeld in duo’s. 
Je gaat aan tafel zitten rechtover je 
vriendje. De quizmaster stelt een vraag. 
De linkerhelft van de duo’s schrijft zijn 
antwoord op, de rechterhelft van de 
tafel schrijft op wat zij denken dat hun 
vriendje heeft geantwoord. Voor de 
volgende vraag draaien de rollen om. 
Mogelijke vragen zijn:

• Wat is je lievelingskleur?
• Wat is je lievelingsmuziek?
• Wat is je lievelingsgerecht?
• Wat is je favoriete KLJ-activiteit?
• Wat is je leukste KLJ-moment?

Gezelschapsspelletjes
Neem je favoriete gezelschapsspelletjes 
mee om je een hele avond te amuseren 
met de leiding.

32 groepsbindende spelletjes
In de Spelendatabank vind je heel veel 
groepsbindende spelletjes onder de 
categorie ‘Teambuilding’ en onder het 
thema ‘Teambuilding’. 

horizontale as. Een tweede mogelijke 
methodiek: iedereen mag zijn favoriete 
kampfoto kiezen en uitleggen waarom. 
Daarna kan je de foto’s ophangen in 
je lokaal. Als je dit terugkommoment 
fysiek kan laten doorgaan, kan je 
samen een laatste keer de kampdans 
dansen en kampkost eten. Het lokaal 
opkuisen kan ook op de planning 
staan, al heb je daar misschien wel een 
extra dag voor nodig.

om één van de twee te verwennen (de 
twee die in de kijker staan, moeten dus 
ook elkaar verwennen). Iedereen moet 
de opdracht volbrengen binnen de 24 
uur, zonder dat de twee uitgekozen 
personen doorhebben dat zij die dag in 
de kijker staan. 

• Maak een tekening van je dag.
• Fruscomrondje: iedereen mag 

een frustratie uiten en een 
complimentje geven.

• Gebruik de Leidingsboost: de 
methodieken ‘Ik voel me’, ‘Meer, 
minder of gelijk?’ en ‘Een pluim voor 
jou’ kan je alvast gebruiken.

Dit kan je doen TIJDENS je (voor)kamp

Dit kan je doen NA je kamp

Doe een rodedraadspel TIJDENS je kamp

Evalueer ook eens TIJDENS je kamp

Bekijk de  
leidingsboost
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Nog meer inspiratie?
Deze bundel geeft je ongetwijfeld al heel wat ideeën, maar KLJ heeft nog 

veel meer in de aanbieding. Daarnaast krijg je ook nog een lijst van 50 
opdrachten die je in al je activiteiten kan gebruiken.

Driemaandelijks krijgen alle leiding en
bestuursleden, samen met de Hélaba,
het Idee-magazine in hun brievenbus.
In dat magazine staan steeds enkele
uitgewerkte originele activiteiten.
Bewaar alle edities van de Idee of bekijk
ze online op de KLJ-website.

Idee-magazine

Op Facebook hebben we een groep 
waarin alle leiding en bestuursleden 
welkom zijn en waarin KLJ’ers elkaar 
vragen stellen en tips geven. Zoek op 
Facebook naar ‘KLJ uitwisselgroep’ en 
vraag om lid te worden.

Ben je op zoek naar een leuk bosspel,
een originele dropping of een hippe
avondactiviteit? Neem dan snel een
kijkje in onze Spelendatabank. Je
vindt er meer dan 3000 kant-en-klare
activiteiten.

Maakte je zelf een leuk spel? Aarzel 
dan niet om het te delen! Dat doe je in 
5 eenvoudige stappen:

1. Ga naar www.spelensite.be.
2. Maak een account aan 

(e-mailadres, wachtwoord en KLJ-
afdeling).

3. Voeg je speluitleg en eventuele 
bijlagen toe.

4. Geef het spel enkele kenmerken 
zodat het eenvoudig te filteren is 
(leeftijd, terrein, aantal spelers, 
soort spel).

5. Zie de spelen die je ingeeft 
via de spelensite automatisch 
verschijnen in de KLJ-
spelendatabank.

Naast de uitwisselgroep heeft KLJ ook 
nog een Facebookpagina waarop we 
nuttige info en inspiratie delen en een 
Instagrampagina waarop we leuke 
foto’s en verhalen plaatsen.

De uitwisselgroep

Spelendatabank

Deel jouw activiteit

Volg ons op sociale media

www.facebook.com/KLJvzw
www.instagram.com/klj_vzw

Bekijk de Spelendatabank via
www.klj.be www.klj.be/leiding- 

bestuur#alle-edities-van-idee

i
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50 kleine opdrachtjes
Blaas een ballon op zonder handen
Teken een portret van de leiding
Zoek 5 voorwerpen die beginnen 
met de letter ‘v’
Gooi een pingpongballetje in een 
beker
Vouw een vlieger
Maak een vriendschapsbandje
Bouw een piramide met stoelen
Leg 100 knopen in een touw
Eet zonder handen een appel op
Maak je bed of luchtmatras op
Schil een aardappel
Maak 20 vlechtjes in iemands haar
Som 30 dieren op
Vertel 1 minuut lang een verhaal 
zonder ‘euh’ te zeggen
Doe 3 paar sokken aan
Geef een trommelconcert met een 
kookpot en een lepel
Leg een koekje op je voorhoofd en 
eet het dan op zonder je handen te 
gebruiken
Sorteer een doosje Smarties op 
kleur
Doe 5 dieren na, de leiding moet 
raden
Plank 1 minuut lang
Doe handenstand
Kleur een dambordpatroon op een 
cursusblad met ruitjes
Wissel van kleren met iemand
Blaas een kaars uit met je neus
Knuffel een boom
Zet elke letter ‘e’ uit een blad 
van de krant in het rood

Vind een mier
Wip 3 bekers om
Bouw een kaartenhuisje van 3 
verdiepen
Doe je schoenen en sokken uit en 
daarna weer aan
Verzamel 6 handtekeningen van 
niet-KLJ’ers
Dobbel 6 keer een 6
Vorm samen met de hele groep de 
letters van KLJ
Zing 3 liedjes met daarin het  
woord ‘jong’
Haal een veter uit een schoen en 
rijg hem er terug in
Maak een blaadjesboeket
Schrijf de maaltafel van 7 op
Was een stuk zeep op
Som 20 meisjesnamen op
Vouw een blad en knip een mannetje 
uit, zodat je een slinger hebt
Leg alle kaarten per soort (koning  
bij koning, azen bij azen)
Hou gelijktijdig 3 ballonnen 
in de lucht
Zeg zo lang mogelijk “KLJeeeeeee”
laat een ijsblok smelten
Bouw een toren met tandenstokers 
en plakband
Kruip 10 keer onder een stoel door
Geef een kaart door met de mond
Klop het eiwit van een ei op en hou 
de kom omgekeerd boven je hoofd
Kruip door een A4-blad
Leg knopen in een touw 
met mes en vork 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.



www.KLJ.be


