
+20-inspiratie: ‘Grenzeloos barbecueën’ 

Doel: Teambuilding en sfeerbeheer 

Locatie: Buiten 

Duur: 2 uur 
 
Aantal deelnemers: 5-100 leden  

Aantal begeleiders: 1 per 10 leden    

Materiaal: 

• Opdrachtendoos 

• Locatiedoos 

• Dobbelsteen 

• Een auto en rijbewijs of fiets per groepje 
• Een enveloppe met cashgeld per groepje 
• Een barbecue 

Spelvoorbereiding 

De leden worden in kleine groepjes verdeeld, elk groepje beschikt tevens over een vervoersmiddel 

zoals een fiets, auto en een rijbewijs. 

Spelverloop 

 
Wij Belgen, wij doen niets liever dan barbecueën. Een zomerbarbecue met frisse slaatjes of een 
gezellige winterbarbecue met spekfakkels en marshmallows. Maar weet je wat nog leuker is dan een 
georganiseerde barbecue? Een barbecue waarbij je bepaalde ingrediënten moeten verdienen om zo 
samen een uitermate gezellige avond te beleven. 

Verdeel de leden in gelijke groepjes. Elk groepje mag beurteling dobbelen met de dobbelsteen. Het 

groepje dat dat het hoogste gooit mag als eerste een opdracht uit de opdrachtendoos grabbelen en 

een locatie uit de locatiedoos grabbelen. Wanneer ze hun opdracht en locatie weten, kunnen ze 

vertrekken om de opdracht tot een goed einde te brengen. 

• Verzorg vlees voor de barbecue voor max €3 per deelnemer uit buurgemeente 1  

• Verzorg groentjes geteeld door minstens 3 verschillende personen uit buurgemeente 2 

• Verzorg (lokale) drank voor max €3 per deelnemer die afkomstig zijn uit buurgemeente 3 

• Verzorg een locatie waar je kan barbecueën in je buurgemeente 4 

• Verzorg sprokkelhout om de barbecue aan te steken uit buurgemeente 5 

• Verzorg een lekker dessert voor max €1 per deelnemer uit buurgemeente 6 
 

De leiding kan tijdens het spel een berichtje sturen naar de groepjes met een bijkomende opdracht die 

ze binnen het kwartier moeten uitvoeren, en waarvan ze een foto moeten terugsturen als bewijs. 

• Bouw met je groepje een zo chique mogelijke piramide 

• Neem een selfie met een koe 

• Neem een foto waarop heel je groepje in een tractor zit 
 

Speleinde: 

Wanneer alle groepjes de opdrachten tot een goed einde hebben gebracht komen ze samen op de 

locatie van de barbecue. De laatste taak bestaat eruit samen de barbecue voor te bereiden (tafel 

dekken, barbecue aansteken, groentjes snijden, …) en samen te genieten van een lekkere barbecue! 


