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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 
spannender nachtspelen. 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?

Infomoment en huisbezoek

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.

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 

kleinde 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. Een infomoment 
is dan weer tijdbesparend en je kan 
op die avond misschien wel meer info 
delen en werken met een presentatie. 
Bovendien kunnen leden en ouders ook 
vragen aan elkaar stellen. 

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 er uit? 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.
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Wat met smartphones?

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. 
Probeer daarom rekening te houden 
met deze richtlijnen.

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.
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Kies een kampthema en 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 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?

Kies een kampthema

Je kan ook werken met een kamp-uur. 
Dit wil zeggen dat je werkt met een 
andere tijdsrekening: je zet je uurwerk 
een uur vroeger of later. Belangrijk is 

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 

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 

om de tijd met niet meer dan een uur 
aan te passen, zo haal je het ritme van 
je leden niet te veel door elkaar.

ter plaatse. Denk ook aan kostuums 
en een decor. In weggeefgroepen op 
Facebook, in de kringwinkel 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. 

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.

Maak een eigen tijdsrekening

Verzin een toneeltje

Bedenk een kampdans
Inkleding doorheen het kamp

Een kamp is meer dan alleen 
activiteiten 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.

K
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Gebruik het jaarthema

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

dan gewoon het jaarthema Back to 
basics. Wij vertellen je hoe je dat doet.

Door lokale voeding te kopen, betaal 
je een eerlijke prijs en steun je de 
landbouwers. De producten zijn vers 
en hebben hun eigen, unieke smaak. 

Niets is leuker dan met de fiets op 
kamp vertrekken terwijl iedereen 
luidop droomt over de onvergetelijke 
week die eraan komt. Denken jouw 
leden hier anders over? Brainstorm dan 

Om nog meer het back to basics-gevoel 
te krijgen, kan je samen met je leden 
zoeken naar recepten met de lokale 
producten en samen gezellig koken. 

eens met de leiding over een manier 
waarop je de fietstocht leuker kan 
maken. Deze spelletjes kan je alvast 
spelen tijdens een fietspauze:

Smul van het lokale eten Ga met de fiets op kamp

Vind verkooppunten in de buurt van jouw kamplocatie op 
www.korteketenkaart.be en www.rechtvanbijdeboer.be

i

Geef je leden de tijd om brieven en 
kaartjes te schrijven, zo gaat deze 
traditie niet verloren. Misschien 
vinden jouw leden het leuk om er 
tijdens een knutselactiviteit aan te 
werken? Ze zullen zeker geïnspireerd 
worden door creatieve ideeën van de 
leiding.

Schrijf echte brieven

TIP: via de KLJ-webshop kan
je kampkaartjes bestellen.

i

Slagen jouw leden erin om een (veilige) 
constructie in elkaar te steken met 
palen en touw? Denk eens met de 
groep na over de leuke en handige 
dingen die jullie kunnen maken op het 
kampterrein: een schommel, een hudo, 
een tafel, … Alles kan!

Sjor stevige constructies

Verdeel de groep in twee en zet de fietsen van de twee ploegen tegenover 
elkaar. Iedere ploeg spreekt een fiets af die ze de hele ronde in het hoofd 
houden. Het andere team moet proberen raden welke fiets dat is door ja-nee-
vragen te stellen. De ploeg die het snelst de juiste fiets kan raden, wint.

Elke ploeg krijgt een lijst met liedjes. Eén iemand van elke ploeg kiest er één 
liedje uit, dat liedje speelt hij hij/zij na met de fietsbel. De rest moet raden.

Leg een parcours af met je fiets terwijl er op de bagagedrager een emmer 
water staat. Wie het verst geraakt in het parcours zonder dat de emmer valt, 
wint. Is er een gelijke stand? Dan telt de snelste tijd.

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

Back to basics? Als je de activiteiten een 
beetje aanpast, kan je ze zelfs met alle 
leeftijdsgroepen spelen.

Gebruik uitgewerkte Jaarthema-activiteiten
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Methodieken voor tussendoor

Naast een kampthema of kampdans, 
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?

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. 

Geef alle leden een briefje met daarop 
een opdracht. Die opdrachten zijn zo 
opgesteld dat één persoon begint en 
het startsein vormt voor de opdracht 
van een ander lid. Dit is een leuke 
methodiek om te spelen voor of na het 
eten. Je kan ook twee leden dezelfde 
opdracht geven, zo zijn ze niet alleen 
en als je met een grote groep bent, 

komt iedereen sneller aan de beurt. 
Mogelijke opdrachten zijn:

•  Doe luid een aap na als iemand 
opstaat. 

•  Begin rond te springen als een kikker 
als iemand een aap nadoet. 

•  Dans de macarena als iemand 
rondspringt als een kikker. 

Bestekloze dag

Domino-interactiespel

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

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 

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 

Het kamp kan een vermoeiende 
periode zijn voor de leidingsploeg. 
Vergeet elkaar daarom geen 
schouderklopje of knuffel te geven. Je 
kan ook op voorhand kaartjes maken 
met daarop de namen van de leiding en 
het bestuur. Iedereen trekt een naam 
en verrast die persoon één of enkele 
keren op kamp: een complimentje op 
een briefje in een schoen verstopt, een 
snoepje, materiaal langs de kant gezet 
voor een activiteit of eens vragen of 
ze iets willen drinken. Op de laatste 
avond van het kamp wordt er geraden 
wie voor wie gezorgd heeft. 

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? Liften 
of fietsen naar de kampplaats? 

je KLJ-sjaaltje kwijt, er moet iemand 
naar de dokter, er heeft iemand een 
zonnebrand opgelopen, 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!

Leg elkaar in de watten

K
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Zo maak je topactiviteiten

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!

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 mogen 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 op kamp gedaan hebben, dat 
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 5
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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?

Elke dag spelen je leden allerlei 
spelletjes, individueel of in groepjes. 
Per activiteit worden er punten 
uitgedeeld. ’s Avonds worden de 
punten samengeteld per groepje. 
De groepjes kunnen met die punten 

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 

Iedereen kent vast een variant van 
Gotcha, bijvoorbeeld de variant met de 
wasknijpers. Daarbij hang je stiekem 
een wasknijper op een andere KLJ’er 
zijn of haar kleding. Of wat dacht 
je van een Gotcha-spel waarbij je 
iemand stiekem een specifiek woord 

Vraag iedereen om een teddybeer 
mee te nemen op kamp, best 
eentje zonder emotionele waarde. 
Je leden moeten stiekem elkaars 
teddyberen ‘vermoorden’: verdrinken, 

materiaal kopen. Het materiaal dient 
om een vlot te bouwen. Hoe meer 
geld je hebt, hoe beter je materiaal 
zal zijn. De laatste kampdag wordt er 
een vlottenrace georganiseerd bij een 
nabijgelegen meer of rivier. Wie wint?

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.

moet laten zeggen, zoals ‘bakfiets’ of 
‘slagroomtaart’? Je kan ook werken 
met opdrachten, bijvoorbeeld iemand 
een portret laten tekenen van iemand, 
iemand op zijn of haar hoofd laten 
staan of een verkeerskegel vastnemen.

opensnijden, ophangen, alles mag 
zolang je niet betrapt wordt. Degene 
van wie de teddybeer het langst 
overleeft, wint. 

Bob De Bouwer
Kampdagboek

Gotcha

Teddyberenmoord

Schilder Amerika op een groot 
spandoek, inclusief de begrenzing 
van de 50 staten. Vijf groepjes 
strijden tegen elkaar om staten te 
verdienen. Elke dag speel je een spel 
dat gerelateerd is aan iets Amerikaans 
en waarbij je een klassement kan 
opstellen. Doe, bijvoorbeeld, aan het 
einde van een hamburgeractiviteit 
een eetwedstrijdje. De groep die als 
eerste al zijn hamburgers op heeft, 
wint 4 staten. De tweede en de derde 
groep krijgen 2 staten, en de vierde 
en de vijfde groep krijgen 1 staat. 

Zo verdeel je dagelijks 10 staten en 
zijn ze na vijf dagen uitgedeeld. Op 
de zesde dag kunnen de groepen 
nog staten van elkaar afpakken door 
opdrachten te winnen. Voorzie 50 
opdrachten, voor elke staat 1. De groep 
die de staat in zijn bezit heeft waar 
op dat moment voor gespeeld wordt, 
krijgt een voordeel tijdens het spel. 
Bijvoorbeeld: leg om ter snelst een 
parcours af met een ei op een lepel in 
je mond. De eigenaar van de staat mag 
een soeplepel gebruiken, de andere 
groepen krijgen een koffielepel. 

Amerika

K
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Nachtspelen

Wie durft er in het donker door de 
bossen sluipen? We testen het uit! 
Denk wel steeds aan de veiligheid. 
Bereid je goed voor, maak duidelijke 

afspraken en baken het terrein af. 
Voorzie ook voldoende lampjes en 
fluohesjes en maak er zo een geweldig 
nachtspel van.

Ga op tocht en gebruik aluminium-
snippers als wegaanduiding. Als je de 
groepen een zaklamp meegeeft, zien 

ze de snippers makkelijk hangen en 
kunnen ze zo hun weg volgen. Voorzie 
onderweg nog allerlei opdrachtjes.

Zilvertocht

Je leden leggen een tocht af, maar 
mogen daarbij niet gezien worden 
door de leiding. Gebeurt dat toch, dan 
moeten ze terug naar hun beginpositie 

gaan. Let wel op dat je voor deze tocht 
het juiste terrein hebt en dat je geen 
vernielingen aanbrengt rondom jou.

Sluiptocht

Iemand van de leiding gaat voorop 
en flitst af en toe met een zaklamp. 
De leden trachten, per groep, deze 
persoon in te halen maar weten niet 
dat ze niet alleen zijn in het bos. 

Enkele leid(st)ers zorgen ervoor dat je 
leden deze ervaring niet vlug zullen 
vergeten. Let erop dat alle deelnemers 
in hun groep blijven. 

Vallende sterren

Afhankelijk van de grootte van de 
groep speel je dit spel als 1 groep 
tegen de leiding of als meerdere 
groepen tegen elkaar. Bij meerdere 
groepen gebeurt de sabotage niet 
door de leiding, maar door de 
groepen zelf. Elke groep maakt een 
vuurtje. Gedurende het spel moeten 
ze verschillende opdrachten binnen 
een bepaalde tijd uitvoeren. Sommige 
opdrachten worden slechts door 
enkelen van de groep uitgevoerd, 
andere door de volledige groep. Per 

Afhankelijk van de grootte van de 
groep maak je een aantal groepen. 
Een bepaalde ruimte wordt volledig 
donker gemaakt en er worden allerlei 
obstakels in geplaatst, zoals stoelen, 
tafels, zetels, ballen, knuffels, ... Elke 
groep krijgt een lijst voorwerpen die ze 
moet zoeken. Die voorwerpen liggen in 
de donkere ruimte verstopt en moeten 
in de juiste volgorde naar buiten 
gebracht worden. Voorzie ook een 
andere ruimte waarin er opdrachten 
uitgevoerd kunnen worden, maar 
zorg dat er een tussenruimte is met 
de donkere kamer. Elke groep krijgt 
een aantal minuten om de voorwerpen 
te zoeken. De rest van de groep, die 

geslaagde opdracht kan de groep 
kiezen uit een aanbod van eten, 
(sabotage)materiaal of drinken. Alles 
wat eten of drinken betreft, mag 
pas aan het einde van de activiteit 
genuttigd worden. Ondertussen 
proberen de groepen elkaars vuur te 
doven. Als dat lukt, moet de groep 
met het gedoofde vuur een voorwerp 
afgeven. De winnaar van het spel is de 
groep die het meest materiaal wist te 
verzamelen en van wie het vuur het 
minst werd gedoofd. 

niet aan het zoeken is, kan door 
het uitvoeren van opdrachten extra 
zoekminuten verzamelen. In de 
tussenruimte staan begeleiders die 
bij het buitenkomen van de zoeker de 
voorwerpen ontvangt en op de lijst 
de correcte voorwerpen doorstreept. 
Alleen de persoon in de tussenruimte 
kan vertellen hoeveel minuten een 
groep nog heeft om te zoeken. Om de 
10 minuten wordt aan de personen 
in de tussenruimte doorgegeven 
hoeveel bijkomende zoekminuten een 
groep heeft verzameld. De winnaars 
zijn diegene die op het einde van het 
spel de meeste voorwerpen hebben 
verzameld. 

Brandende vuurtjes

Dark Room
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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. Bij elke opdracht die wordt uitgevoerd, 

krijgen de leden een puzzelstuk. Als ze 
alle stukken hebben verzameld en juist 
in elkaar gepast hebben, vinden ze de 

eindoplossing. De eindoplossing is de 
beschrijving van het eindpunt of de 
oplossing om een schat te vinden. 

Puzzelstukkentocht

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
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Je groep krijgt een stafkaart. Op deze 
kaart heb je een aantal genummerde 
cirkels aangebracht. De groep krijgt 
evenveel foto’s als cirkels op de kaart. 
Deze foto’s zijn voorzien van een 
letter (van A tot …). Je leden moeten 

Back bearing is een variatie op een 
dropping waarbij je bewust de weg 
verliest. Na een hele tijd desoriëntatie, 
wordt er halt gehouden en is het de 
bedoeling om de weg terug te vinden 

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

alle plaatsen die je op de kaart hebt 
aangeduid bezoeken. Zo ontdekken 
ze welke foto (letter) bij welke plaats 
(nummer) hoort. Je groep bepaalt 
zelf welk traject ze volgt en in welke 
volgorde ze de plaatsen wil bezoeken. 

(al dan niet in kleine groepjes). De 
weg kan je snel verliezen door aan elk 
kruispunt een munt op te gooien. Bij 
kop ga je links, bij munt ga je rechts. 

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

Fototocht

Back bearing

‘Grond onder je voeten’-dropping 
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Regenactiviteiten

Ben je meerdere dagen op kamp? Dan 
is de kans groot dat er op zijn minst 1 
dag in het water valt, letterlijk. Maar 

niet getreurd, wij hebben enkele 
activiteiten achter de hand die jij kan 
doen tijdens een hevige regenbui.

Bij deze activiteit maakt elke groep 
een pluviometer of krijgt ze er één van 
de leiding. Je kan deze gemakkelijk 
zelf maken door de onderkant van een 
fles af te snijden. Deze kan je dan op 
een stokje vastmaken. De bedoeling 
is om daarna verschillende kleine 

activiteiten te spelen in twee teams 
tegen elkaar. De winnaar mag telkens 
de eigen pluviometer 2 minuten buiten 
in de regen zetten. Het team dat aan 
het einde van de activiteit de volste 
pluviometer heeft, is de winnaar. 
Mogelijke opdrachten zijn: 

De pluviometer

8 dingen die je kan doen bij regen

10-bal: De bal mag niet aangeraakt worden met de handen, maar moet 
opgevangen worden met regenpocho’s.

Pictionary: teken een zegswijze die iets te maken heeft met het weer. De 
teams moeten om ter snelst de zegwijze raden. Voorbeelden van zegswijzen 
zijn: het regent pijpenstelen, het is een hondenweer of het zonnetje in huis zijn. 
Je kan de zegswijzen ook uitbeelden.

Liedjes gorgelen: Kies liedjes in het weerthema, Bijvoorbeeld: Purple rain, 
Somewhere over the rainbow, Umbrella, of Raining men.

Paraplu-estafette: Per team is er één paraplu. Je loopt per twee naar de 
overkant onder de paraplu, maar één persoon keert telkens terug om onder 
de paraplu de volgende persoon aan de overkant te krijgen. 

Regenvermomming: Het ene team moet één per één onherkenbaar aan 
de overkant geraken, dit door middel van paraplu’s en regenponcho’s en 
door laag over de grond te schuifelen. Het andere team probeert telkens te 
raden wie de overkant probeert te bereiken. Is het juist, dan moet de persoon 
terugkeren. 

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! Als de 
batterijen terug opgeladen zijn, kan je 
het regenweer weer aan.

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 zijn 
of haar 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?’

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.

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

is, dan kan je meteen ook een warme 
douche nemen.

Organiseer een karaoke.

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/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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Kampvuurmethodieken

Het kampvuur, dat is hét moment om 
je zomerkamp op een fijne manier af te 
sluiten met de hele groep. Je kan samen 
liedjes zingen, naar het knetterende 

vuur kijken en marshmallows eten, 
maar je kan ook een klein spelletje 
spelen. We sommen enkele ideetjes op.  

Vertel je leden dat buitenaardse wezens 
ons berichten sturen. Het is niet altijd 
even duidelijk voor wie de berichten 
bedoeld zijn, daarom moeten je leden 
raden wie de ontvanger moet zijn. 
Eén persoon verstuurt een bericht. 
Hij houdt zijn twee wijsvingers boven 
zijn hoofd en draait ermee in het 
rond. Ondertussen zegt hij “Bzzzzz... 
ping.” Op ‘ping’ wordt het bericht 

Iedereen zit in een kring en zegt om de 
beurt een letter, met de voorwaarde dat 
met de eigen letter en de voorgaande 
letters een woord gevormd kan worden 
(met de letters in de volgorde zoals ze 
gezegd zijn). Het woord dat je zelf in 
gedachten hebt, mag je niet zeggen 
aan de anderen. Iedereen moet dus 
de voorgaande letters onthouden.Op 
een bepaald moment kan het zijn dat 
iemand een letter zegt en jij denkt dat 
alle letters die nu gezegd zijn geen 
woord vormen. Dan kan je twee dingen 
doen: Ofwel zeg je ‘Ghost’ tegen diegene 
voor jou. Dat betekent dat hij of zij 
het woord moet zeggen dat hij of zij in 

verstuurd. Het is nu aan de deelnemers 
om te raden naar wie hij het bericht 
verstuurd heeft. Oplossing: De eerste 
persoon die een woord zegt, is de 
ontvanger van het bericht. Hierdoor 
is het mogelijk dat het bericht naar 
meerdere personen tegelijk gestuurd 
wordt of dat de verzender en de 
ontvanger één en dezelfde persoon is.

gedachten had. Als dat niet klopt, dan 
is die speler de Ghost. Als er wel een 
woord was, dan ben je zelf de Ghost. 
De tweede mogelijkheid is dat je zelf 
bluft en een extra letter zegt, met het 
risico dat de volgende persoon Ghost 
tegen jou zegt. Als iemand Ghost is, 
moet deze persoon genegeerd worden. 
Als iemand reageert op de Ghost, dan 
wordt die persoon de nieuwe Ghost. Als 
iemand Ghost wordt, dan begint het 
spelletje opnieuw met nieuwe letters. 
Wie nu een fout maakt, wordt ook 
Ghost. Het spel eindigt wanneer er nog 
maar één speler geen Ghost is geweest.

Bzzz, Ping!

Ghost

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 

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 wel.

Land van geen ID

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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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 40 
opdrachten die je in al je activiteiten 
kan gebruiken. Gratis en voor niets!

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.

Spelendatabank

40 kleine opdrachtjes

Op Facebook hebben we een groep 
waarin alle leiding en bestuursleden 
welkom zijn en waarin KLJ’ers elkaar 

Driemaandelijks krijgen alle leiding en 
bestuursleden, samen met de Hélaba, 
het Idee-magazine in hun brievenbus. 
In dat magazine staan steeds enkele 

vragen stellen en tips geven. Zoek op 
Facebook naar ‘KLJ uitwisselgroep’ en 
vraag om lid te worden.

uitgewerkte originele activiteiten. 
Bewaar alle edities van de Idee of bekijk 
ze online op de KLJ-website.

De uitwisselgroep

Idee-magazine

Bekijk de Spelendatabank via 
www.klj.be/spelen/spelen-maken-of-vinden/spelendatabank

i

Bekijk alle edities van Idee via www.klj.be/leiding-bestuur#alle-edities-van-ideei

Blaas een kaars uit met je neus
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
Verwissel twee kledingstukken 
met iemand anders
Loop met een lepel en een knikker 
van de trap
Knuffel een boom
Vind een mier 
Lak je nagels
Loop een toertje rond het gebouw 
met iemand op je rug
Blaas een verfdruppel met een 
rietje van het blad 
Katapulteer een lepel in een beker 
Transporteer snoep met een rietje 
van de ene tafel naar de andere 
Leg alle kaarten per soort (koning  
bij koning, azen bij azen)
Hou gelijktijdig 3 ballonnen 
in de lucht 
Laat een ballon ontploffen zonder 
je handen te gebruiken 
Blaas een kaartspel van een fles, 
maar zorg dat de laatste kaart blijft 
liggen
Maak een portret van je buurvrouw
Maak 10 toertjes om je vinger en 
maak nadien 5 koprollen 

Scheid het eiwit van het eigeel van 
10 eieren
Nummer alle velletjes van 
een wc-rol
Was een stuk zeep op
Maak een klerenketting 
Maak een gedichtje van 10 regels
Verzamel 5 lippenstiftzoenen 
van niet-KLJ’ers
Leg 100 knopen in een touw
Vul een fles met water 
via een lepeltje
Knoop grassprietjes aan elkaar en    
vorm een ketting van 2 meter 
Maak gedurende 2 minuten met de 
groep geen enkel geluid 
Maak een papieren vlieger die 
5 meter ver vliegt 
Zet elke letter ‘e’ uit een blad 
van de krant in het rood 
Hou gedurende het spel 2 eieren 
bij en zorg dat ze niet breken 
Verzamel schoenmaten 32, 37, 
42 en 46 
Zeg zo lang mogelijk ‘KLJeeeeeee’
Leg knopen in een touw 
met mes en vork 
Eet een boterham, besmeerd met 
choco of confituur, zonder je 
handen te  gebruiken
Maak 20 vlechtjes in iemands haar
Som 30 dieren op
Vertel 1 minuut lang een verhaal 
zonder ‘euh’ te zeggen 
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