
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. 
Huisbezoeken vragen wel enorm 
veel tijd, dus voor grote afdelingen 
of kleine leidingsgroepen 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. Let wel op, want 
bij een huisbezoek kom je binnen in 
iemands privéleven. Een eerste indruk 
is al snel gemaakt. Daarom is het 

geen goed idee om onaangekondigd 
aan iemands deur te gaan staan. Geef 
ouders en leden steeds de keuze om wel 
of niet in te gaan op een huisbezoek 
en hou een alternatief achter de hand 
als een bezoek niet gewenst is. Je kan 
ook kiezen voor een infomoment, 
wat tijdbesparend is. Je kan op die 
avond misschien wel meer info delen 
en werken met een presentatie. Om 
het persoonlijker te maken, kan de 
leiding na het infomoment wat langer 
blijven plakken zodat ouders je toch 
nog vragen kunnen komen stellen. 
Bovendien kan je aan een infoavond 
een gezellig oudercafé koppelen zodat 
ouders elkaar en de leiding beter 
kunnen leren kennen.

Welke info geef je mee?
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 
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. 

Probeer ook steeds te werken met een 
kampboekje. Ouders en leden kunnen  
dan alle info rustig nalezen en zien zo 
zeker niets over het hoofd. Je kan het 
boekje opmaken in het kampthema 
en er enkele puzzels aan toevoegen 
om je leden extra warm te maken. 
Misschien zit er een geheime code in? 
Voor de ouders is het belangrijk dat 
je de contactgegevens van de leiding 
meegeeft, zo kunnen ze je bereiken bij 
noodgevallen tijdens het kamp. 

Sommige leden gaan al jaren mee op kamp, voor anderen is het de eerste 
keer. Niet alle leden en ouders weten dus wat 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. De jongste leden vinden het fantastisch als ze zich kunnen 

inleven en hun fantasie de vrije loop laten, maar ook de iets oudere leden 
én de +16’ers genieten ervan.

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 
‘jungle’, dan kan je het lokaal versieren 
met lianen en knuffeldieren. 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. Zie het als een 
extra uitdaging om ook het kampmenu 
aan te passen aan het kampthema! Met 
een aangepaste afspeellijst op Spotify 
kan het niet meer stuk.

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
Heb je geen zin om zelf een kampthema uit te werken? Gebruik dan 

gewoon het jaarthema ‘KLJ da’s voor ‘t leven’! Wij vertellen je hoe je dat 
doet. Er is alvast heel wat kant-en-klaar materiaal.

Wist je dat je op de KLJ-website voor 
elke leeftijdsgroep een uitgewerkte 
activiteit vindt die een link heeft 
met ‘KLJ da’s voor ‘t leven’? Als je de 
activiteiten een beetje aanpast, kan je ze 
zelfs met alle leeftijdsgroepen spelen.

Gebruik uitgewerkte 
Jaarthema-activiteiten De vrijwilligers van de werkgroep 

Muziek gingen aan de slag met het 
jaarthema en staken een lied in elkaar 
op de melodie van Living on a prayer 
van Bon Jovi. 

De verschillende werkgroepen K maken 
jaarlijks een K-jaarthemabundel. Die 
bundel bevat nieuwe methodieken, 
teksten en liedjes die een link hebben 
met het jaarthema KLJ da’s voor ‘t 
leven. Doe je tijdens je kamp een 
bezinning? Dan kan je in deze bundel 
zeker inspiratie vinden, want er zit al 
een volledig uitgewerkte viering in.

Zing het jaarthemalied

Doe een bezinning

Beluister het 
lied en zing 
mee!

Gebruik de 
jaarthema- 
bezinningen

Speel een  
jaarthema- 
activiteit

Inkleding voor tussendoor
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 een toiletdagboek?

Doorheen het kamp worden heel wat 
stoten uitgehaald. De kookouders die 
een pepervat in het eten hebben laten 
vallen. De +16 die tijdens de staptocht 
volledig verdwaald is geraakt. Of de 
+9 die ging zwemmen, maar voor een 
gesloten deur stond. Schrijf al die 
gebeurtenissen neer in een boekje 
en je hebt een stotenboek waar je 
jaren nadien nog regelmatig naar zal 
terugkijken.

Tijdens de omgekeerde dag begin 
je met het avondmaal en eindig je 
met het ontbijt. Je draagt je kleren 
binnenstebuiten en achterstevoren. 
Wie het echt uitdagend wil maken, 
loopt de hele dag achteruit. Bij het 
ontwaken zing je het KLJ-lied. Bij het 
slapengaan doe je ochtendgymnastiek. 
Probeer eens met de achterkant van je 
vork te eten (let op: dit doe je best niet 
met een mes!). Of laat de leden eens 
leiding zijn en de leiding leden.

Een stotenboek

Omgekeerde dag

Met een kampkreet horen de mensen 
van ver dat er een KLJ in de buurt op 
kamp is. Nog toffer wordt het als deze 
kreet in het thema van je kamp is. Je 
kunt een kreet ook gebruiken om de 
aandacht van je leden te vragen. Dat 
is toffer dan een fluitje. Je roept als 
leiding iets en de leden vullen aan. Je 
zal merken dat de kampkreet ook lang 
na het kamp nog zal nazinderen bij je 
leden.

De kampkreet

Lange ritten op de bus saai? Nee hoor! 
Geef elk lid een bingoformulier met 
daarop dingen die je langs de weg of in 
de bus kan tegenkomen. Voorbeelden 
van situaties zijn: een andere bus, 
file, een gele auto, iemand die ligt te 
slapen in de bus, een vliegtuig, een 
zandweggetje, een prioritair voertuig, 
… Wie kan het snelst ‘Bingo!’ roepen?

Busbingo!
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de strafste 
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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

2

3 6

5

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! 

Heb je al eens een spel gespeeld dat 
een volledige dag duurt? Laat je leden 
spullen verzamelen die ze denken 
nodig te hebben om te overleven en trek 
eropuit! Bepaal een centraal verzamel-
punt, deel je leden op in 4 groepen 
en stuur ze in de 4 windrichtingen. 
Hun materiaal laten ze liggen bij het 
centraal punt, want dat kunnen ze 
tijdens het spel verdienen. Ieder team 

bouwt een kamp en verstopt er een 
vlag. Nadien proberen de teams elkaars 
vlag te veroveren. Om het uur wordt er 
afgesproken bij het centraal punt en 
geldt een staakt-het-vuren. De teams 
kunnen dan opdrachten uitvoeren om 
materiaal te verdienen om het zichzelf 
zo comfortabel mogelijk te maken: 
Als de nacht valt, staan je leden voor 
moeilijke keuzes: slapen of jagen?

24 uur lang spelen
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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.

Kampdagboek
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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Iedereen kent het concept van de 
mol intussen wel: de groep doet 
opdrachten en kan daarmee geld (of in 
het geval van een kamp, bijvoorbeeld, 
luxegoederen) verdienen. De mol 
probeert de opdrachten echter te 
saboteren zodat er minder geld of 
luxegoederen in de pot terecht komen.

Het wordt pas echt leuk als je leden 
op voorhand niet weten dat je de mol 
als rodedraadspel zal spelen, behalve 
de mol zelf dan natuurlijk. Vraag voor 
aanvang van het kamp aan een van 
je leden of die de rol van de mol op 
zich wil nemen. Je kan dat lid dan een 
briefing over het kamp geven. Vertel 
welke spelletjes jullie gaan spelen en 
op welke manier de mol kan saboteren.

Eens aangekomen op het kamp, 
vertel je de leden dat jullie vooraf iets 
vergeten te zeggen zijn. Er is namelijk 
een rodedraadspel in het thema van de 

mol en de mol… die is al gekozen. Wees 
er maar zeker van dat iedereen meteen 
op zoek wil gaan! Vanaf nu kan je je 
gewone kampprogramma volgen.

Iedere avond voorzie je een vragenlijst 
voor alle leden waarin ze de verdachte 
activiteiten van de mol moeten 
registreren en hun verdachte moeten 
aanduiden. Nadien wordt beslist wie 
er die dag afvalt. De afvallers kunnen 
natuurlijk blijven deelnemen aan het 
kamp, maar zullen geen vragenlijst 
meer moeten invullen. Pas op het einde 
van het kamp wordt duidelijk wie al 
die tijd de mol was.

Tip: Op de website www.speeldemol.be  
kan je een vragenlijst opstellen en 
net zoals in het tv-programma de 
afvalronde begeleiden met een groen 
of rood scherm. Dat maakt het nog 
extra spannend! Hier heb je wel een 
smartphone en internet voor nodig.

De mol
K
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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. 

1

4

2

3

5

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

6

7
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Bij een rechtdoortocht mag je enkel 
rechtdoor lopen. Staat er een hek voor 
je neus? Dan klim je erover. Een huis 
op de weg? Aanbellen en vragen of je 
via het huis en de tuin mag doorsteken. 
Bij een rechtdoortocht is het wel 
belangrijk om enkele uitzonderingen 
vast te leggen. Zo mag je bijvoorbeeld 
geen autostrades oversteken en ga je 
best ook niet ongevraagd over iemands 
eigendom. Bovendien breng je ook 
geen schade aan andermans eigendom 
(klim bijvoorbeeld niet over auto’s 
heen). Door een kleine beek zonder 
stroming kan je zeker lopen, door een 
kanaal of rivier natuurlijk liever niet. 
Check daarom vooraf of je locatie zich 
voor een rechtdoortocht leent.

Tijdens een Stravatocht loop je in een 
bepaald figuur. Laat de leden een route 
uitstippelen die de gegeven figuur zo 
dicht mogelijk benadert. Ooit al eens 
geprobeerd om in de vorm van het KLJ-
logo te lopen?

De looprichting wordt bepaald aan de 
hand van een dobbelsteen. Bespreek 
vooraf de betekenis van elk aantal 
ogen. Bijvoorbeeld: 1 is rechts, 2 is 
links, 3 is rechtdoor, 4 is terugdraaien, 
5 is een opdracht en 6 is een handicap. 
Bij ieder kruispunt werp je de 
dobbelsteen en volg je de instructies. 
Waar kom je uiteindelijk terecht?

Rechtdoortocht

Stravatocht

Dobbelsteentocht

15
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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
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 
organiseer 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.

1

3

4

Doe een zingevingsactiviteit. 
Maak een knusse ruimte en bezin 

even met de hele groep. 
5

K
LJ Beerst-Keiem

-Leke
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. 
Welk team scoort de meeste punten? 
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. 

6 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.

7
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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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Wat is er nu gezelliger dan samen 
liedjes zingen aan het kampvuur? 
Nog beter wordt het als het gezang 
begeleid wordt door een instrument. 
Zijn er leden die gitaar spelen? Of mag 
het wat origineler met bijvoorbeeld 
een viool? Maak een boekje met echte 
klassiekers voor de oudste leden of met 
de moderne versie ervan (bijvoorbeeld 
van #LikeMe) voor de jongste leden. 
Stembanden smeren en zingen maar!

Verdeel de groep in 2 à 4 groepen en 
laat ze verspreid over het terrein een 
klein kampvuurtje maken. Het spel 
begint wanneer alle vuurtjes aan zijn. 
Elk groepje heeft een bak met water 
aan zijn vuur staan. De leden nemen 
een beetje water in de mond en lopen 
naar een ander groepje. Daar proberen 
ze het vuur uit te spugen. Het groepje 
waarbij het vuur het langst blijft 
branden, wint!

Een zangboekje Spelen met vuur

Ja, je leest het goed! Aan het kampvuur 
kan je heel eenvoudig zelf brood op een 
stokje bakken. Het enige wat je nodig 
hebt is bloem, bakpoeder, zout, suiker, 
olijfolie en warm water. Doe alles in 
een kom en mix tot een samenhangend 
deeg. Laat dit deeg 30 minuten staan 
en ga intussen op zoek naar een tak om 
je deeg om te wikkelen. Geef elk lid een 
bolletje deeg en laat ze dit uitrollen 
tot een lang worstje. Wikkel de worst 
stevig rond de stok (pin het bovenste 
gedeelte op de top van de stok zodat 
het niet kan losschieten). Hou het 
deeg boven de gloeiende kolen van je 
vuur en draai rond tot het gelijkmatig 
begint te kleuren. Van zodra het klaar 
is, haal je het brood van de stok (let 
op, het kan warm zijn!). Bestrijk met 
heerlijke boter en geniet. Smakelijk!

Brood op een stokje
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Smartphones op kamp
Mogen leden gsm’s meenemen op kamp? Wanneer mogen ze die 

dan gebruiken? En wat doen we met ouders die elke dag een berichtje 
verwachten? Die vragen stel je als leidingsploeg waarschijnlijk in aanloop 
naar je kamp. Gaan de smartphones toch mee op kamp? Gebruik ze dan 

eens tijdens een spel!

Wat bij de -12?
Je kan gerust vragen aan je jongste 
leden om hun gsm thuis te laten. 
Zij gaan mee om te spelen en in het 
algemeen hebben ze er niet zoveel 
problemen mee. Je kan de ouders op 
de hoogte houden met een postkaartje 
of een bericht op je Facebookpagina. 
Vraagt er toch iemand om dagelijks 
een berichtje te sturen? Sta dan als 
leiding op één lijn en zeg wat de 

regels zijn. Zorg er dus voor dat elke 
leider hetzelfde zegt. Elke dag een 
berichtje naar één of meerdere ouders 
sturen, heeft een enorme impact op 
je werking. Ouders beseffen dat niet 
altijd. Zeg dan bijvoorbeeld dat je geen 
berichtjes stuurt, maar regelmatig een 
update plaatst op je Facebookpagina. 
En als er echt iets ergs aan de hand is, 
zullen ze het wel horen.

Wat bij oudere leden?
Bij tieners ligt het iets moeilijker. Als je 
smartphones volledig bant, dan neem 
je een cruciaal deel van hun leven af. 
Dat kan leiden tot protest. Tijdens een 
platte rust of rustiger moment zullen 
ze hun smartphone bijvoorbeeld al 
gauw missen. Natuurlijk zijn er KLJ-
afdelingen waar een volledige ban 
wel lukt. Laat je gsm’s toch toe, dan 
zijn goede afspraken belangrijk. Zo 
kan je hen vragen om hun gsm niet 
bij te houden tijdens activiteiten. Zo 
kunnen ze deze niet verliezen en zijn 
ze ook niet afgeleid. Ze mogen hun 

gsm, bijvoorbeeld, wel een halfuurtje 
na het middageten en een halfuurtje 
voor het slapen gebruiken. Wat je ook 
beslist, deel de afspraken op voorhand 
met je leden en hun ouders. Dat kan 
bijvoorbeeld via een kampinfomoment 
of via een kampinfobrief, zo staat het 
ook op papier. Zeg het nooit pas aan het 
begin van het kamp. Dat is niet eerlijk 
in je communicatie naar leden en 
ouders. Geef tot slot ook zelf het goede 
voorbeeld. Je kan niet verwachten dat 
je leden zich aan de regels houden als je 
zelf constant op je gsm tokkelt.

Geocaching is een spel waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een gps-ontvanger 
of smartphone met als doel om ergens 
ter wereld een zogenoemde ‘cache’ te 
vinden. Een cache is meestal een kleine 
waterdichte doos, voorzien van een 
logboek en de ‘schat’. Wanneer je de 
cache vindt, kan je voorwerpen ruilen 
of toevoegen aan de schat. In de schat 
is altijd een logboek aanwezig waarin 
de vinder zijn naam kan achterlaten. 
Er bestaan verschillende apps om aan 
geocaching te doen. Wedden dat er een 
bij je in de buurt ligt?

Met Google MyMaps maak je zelf 
kaarten. Je kan locaties vastpinnen en 
routes uitstippelen. Wanneer je een 
map gemaakt hebt, kan je die delen 
en oproepen in de Google Mapsapp. 
Met Mymaps kan je bijvoorbeeld een 
eigen Geocaching op poten zetten 
door voorwerpen te verstoppen in 
de buurt van je kampterrein en ze te 
registreren op de map. Je kan ook, 
bijvoorbeeld, je leden tracken tijdens 
een guirrilladropping door een 
smartphone in een afgesloten doos 
mee te geven. Fun verzekerd!

Geocaching Google MyMaps

De QR-code kennen we tegenwoordig 
allemaal, maar wist je dat je er 
ook leuke spelletjes mee kan 
spelen? Zo kan je bijvoorbeeld een 
wandelzoektocht maken aan de hand 
van QR-codes. Op ieder checkpoint 
hangt een QR-code die de volgende 
locatie bekendmaakt. Je kan er ook 
bijvoorbeeld opdrachten achter steken 
waarbij je leden een bewijs moeten 
sturen naar de leiding. 

QR-codezoektocht

K
LJ Zepperen
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Een hechte 
leidingsploeg  
op Kamp

22
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Samen leiding geven verloopt een pak aangenamer in een ploeg die 
goed aan elkaar hangt. Voorzie dus niet enkel animo voor je leden, maar 
ook voor jezelf en je medeleiding. Een hechte leidingsploeg is een van de 

magische ingrediënten voor een geslaagd kamp!

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

leiding het kamp voorbereiden. Dit 
kan 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
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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.

Ik heb nog nooit ...
Zet je met de ploeg in een cirkel en 
plaats 1 iemand in het midden. Deze 
persoon zegt iets dat hij nog nooit 
heeft gedaan, bijvoorbeeld: “Ik heb 
nog nooit een KLJ-activiteit gemist.” 
Iedereen die wel al een KLJ-activiteit 
heeft gemist, staat recht en wisselt met 
iemand anders zijn plaats. De laatste die 
recht staat en geen plaats heeft kunnen 
bemachtigen, zet zich in het midden en 
herhaalt. Je kunt hier ook variaties op 
spelen zoals “Ik ben uniek, want …” 

Rodedraadspelletjes
Ook met de leidingsploeg kan je 
rodedraadspelletjes spelen doorheen 
het kamp. Gotcha is een echte 
klassieker. Je kan bijvoorbeeld ook 
een laddercompetitie doen, of een 
Stravachallenge waarbij je elkaar 
uitdaagt zo veel mogelijk kilometers 
af te leggen tijdens het kamp. Of doe 
een knuffelmoord, waarbij iedereen 
van de leiding een knuffel meeneemt 
op kamp, die zo lang mogelijk in leven 
moet proberen te houden en die van 
anderen moet proberen vermoorden.

Leiding van de dag
Iedere dag wordt er een leiding van de 
dag verkozen. Die wordt gedurende de 
hele dag figuurlijk op handen gedragen. 
Zorg er zeker voor dat iedereen aan bod 
kan komen. Ben je met meer leiding 
dan het aantal dagen, dan kan je 
bijvoorbeeld na een halve dag wisselen. 
De leiding van de dag bepaalt welke 
spelletjes gespeeld worden of welk eten 
er op tafel komt. Heeft de leiding van 
de dag iets nodig? Dan kan die daarvoor 
rekenen op de medeleiding.

Dit kan je doen TIJDENS je (voor)kamp
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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 
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.

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.

• Maak een tekening van je kamp.
• 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 NA 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
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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 
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