idee
inspiratie
voor bestuur en leiding in KLJ

Pokémon GO
(in real life)!
Zelfs zonder
smartphone

Battle of
the balls

Tover eens
een kamp
aandenken uit
je hoed!

+12-inspiratie

+16-inspiratie

Creatief

Pokémon GO, de
wereldberoemde app,
zet mensen van over de
hele wereld aan om op
Pokémonjacht te gaan.
Ook KLJ’ers blijven er
niet koud bij.
Wij zetten Pokémon GO
om in een waar dorpsspel. Plezier gegarandeerd! En er zijn zelfs
geen smartphones
voor nodig.

Het gewest Kempen
Centraal brengt graag
mensen samen om een
babbeltje te slaan,
amuseert zich te pletter
met verschillende
sportieve spellen met of
zonder ballen én eet
graag bitterballen.
Waarom niet allemaal
samen, op één avond,
tijdens één activiteit?

Kamp, het hoogtepunt
van het KLJ-jaar.
Het zou zonde zijn om
alle herinneringen zomaar te laten vervagen.
Kampaandenkens doen
ons vaak terugdenken
aan alle geweldige
momenten die we die
zomer mochten beleven.
Maar heb jij geen
inspiratie meer? Wij
geven je enkele ideeën!
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+12-inspiratie

tt Plaats:
Dorp
tt Soort activiteit:
Dorpsspel
tt Doel
Amusement en de streek
verkennen
tt Duur:
3 tot 4 uur
tt Aantal begeleiders:
Vanaf 3 begeleiders
tt Aantal deelnemers:
Vanaf 10 deelnemers
tt Materiaal:
Eén kaart per groep
• 18 enveloppen met
prentjes van Pokémons
• prenten van dieren en
evoluties • materiaal
voor opdrachtjes
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Pokémon GO, de wereldberoemde app, zet mensen
van over de hele wereld aan om op Pokémonjacht
te gaan. Ook KLJ’ers blijven er niet koud bij.
Wij zetten Pokémon GO om in een waar dorpsspel.
Plezier gegarandeerd! En er zijn zelfs geen smart
phones voor nodig.

Pokémon GO
(in real life)!
Spelvoorbereiding
De leden
Zorg ervoor dat al je leden met een
fiets aan het lokaal arriveren. Deze
hebben ze nodig tijdens het spel.
Voorzie zelf fluovestjes, of zorg ervoor dat je leden deze meenemen.
Veiligheid is belangrijk! Een gsm
hebben ze – verrassend genoeg –
niet nodig. Deze mogen ze dus afgeven.

kaart aanwezig zijn geweest. Duid
op de kaart ook enkele pokéstops
aan. Verder dien je enkele foto’s van
dieren te bewerken. Het zijn ditmaal namelijk geen Pokémons,
maar dieren die je laat evolueren. ➜

Het dorp
Maak een kaart met daarop verschillende plaatsen in het dorp aangeduid als stopplaats. Aan elke
plaats wordt een bepaald level toegewezen. Zorg ervoor dat je vooraf
op elk plekje een enveloppe gaat
verstoppen met daarin foto’s van
verschillende Pokémons. De Pokémons dienen om te bewijzen dat de
leden effectief op de plaats op de
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Level 1 Eekhoorn

Te verdienen vakjes

Level 3 Eekhoorn
➜ De dieren zouden dus een helm, een
geweer, … moeten krijgen (op de
foto, uiteraard niet in de werkelijkheid).

De leiding
De leiding wordt verdeeld over 3
pokéstops in het dorp. Aan elk van
deze pokéstops worden bepaalde
dieren toegewezen en een bepaald
soort opdrachten. Soorten opdrachten zijn: vieze, doe- en denkopdrachten. Vergeet niet om vooraf op
je kaart aan te duiden waar de
pokéstops zich zullen bevinden.

Spelverloop
Leden worden in groepen verdeeld.
Het aantal groepen is afhankelijk
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van het aantal leden. Het handigste
is om te werken met groepen van 3 à
4 personen. Al is iemand meer of
minder geen probleem.
Elke groep krijgt een dier toegewezen en een startplaats op de kaart.
Dat is de eerste plaats waar ze een
Pokémon moeten zoeken. Dit moet
een plekje zijn dat op de kaart is
aangeduid met level 1.
Als iedereen een groep, een dier en
een startplaats heeft, kan het zoeken naar enveloppen beginnen.
Elke groep haalt uit de envelop 1 afbeelding van een Pokémon en gaat
naar een pokéstop.

geweer. Dit wordt nogmaals herhaald voor level 3. Is de opdracht
van level 3 tot een goed einde gebracht en heeft het dier zijn derde
en laatste evolutie doorgemaakt,
dan krijgt de groep een nieuw dier
dat nog geen evoluties heeft doorgemaakt.

Aangekomen bij de juiste pokéstop
(de pokéstop die dus hoort bij het
diertje dat de groep wil laten evolueren) laat de groep de verzamelde
Pokémon zien aan de leiding. Die
controleert of het beest afkomstig
is van het juiste level. Is dat het geval, dan mag de groep een opdracht
doen in een bepaald thema, horende bij de pokéstop. (vies/doe/denk)
Is de opdracht volbracht? Dan evolueert het beest. Een beer krijgt dan
bijvoorbeeld een helm.

De winnaar is de groep die uiteindelijk het meeste aantal Pokémons
de meeste evoluties laat doormaken.

Is de eerste evolutie een feit, dan
mag de ploeg op zoek gaan naar een
Pokémon van level 2. Die ligt al iets
verder weg en is wat beter verstopt
dan een Pokémon van level 1. Het
maakt ditmaal niet uit welke stop
van level 2 er wordt bezocht, als het
maar level 2 is. Eens de Pokémon
gevonden is, wordt er weer teruggegaan naar een pokéstop om een opdracht te doen, dit is dezelfde
pokéstop en eenzelfde soort opdracht als de eerste keer. Is de opdracht volbracht, dan krijgt het dier
weer een evolutie, bijvoorbeeld een

Een nieuw dier hoort bij een andere
pokéstop en dus ook bij een ander
soort opdrachten. Opnieuw moet
voor de eerste evolutie een stop van
level 1 worden bezocht zodat er een
Pokémon van die stop kan worden
meegenomen naar een pokéstop.

Opdrachtjes
Denkopdrachten
Maak een codekraker uit de Unown
Pokémon. Geef de leden een vertaaltabel en laat ze enkele zinnen ontcijferen, bijvoorbeeld:

+12-inspiratie
Raadsel

Doe-opdrachtjes

Laat de leden een raadsel oplossen.
Op een eiland wonen ridders en
schurken: ridders spreken steeds de
waarheid, schurken liegen. Als toerist kom je in de lokale herberg
waar 13 mannen aanwezig zijn. Je
vraagt aan iedereen: ‘Als je jezelf
niet meetelt, hoeveel ridders zijn er
hier dan aanwezig?’.
Je krijgt de volgende antwoorden:
‘7, 4, 3, 6, 4, 0, 1, 2, 4, 4, 9, 2, 4’.
Kan je weten hoeveel ridders er zijn,
indien ja: hoeveel?

•
•
•
•

Antwoord: 5
(Bekijk voor meer raadseltjes
ook eens:
http://www.leuke-raadsels.be/)

Een straat haasje-over
100 sit-ups/push-ups
10 keer jongleren
5 minuten muurzitten
…

t t DE KEURMEESTER
Akina Nabarro,
Lid KLJ Oostmalle

Vieze opdrachtjes
• Minuut lang 10 zure tongen in de
mond houden
• 5 levende insecten zoeken
• Een bepaald parcours sluipen
• Iemand onherkenbaar verstoppen onder de bladeren
• Verkleden als een boom
…

✒✒Bert Paulussen
KLJ Oostmalle

Wat vond je van de
activiteit?
‘Ik vond het een leuke
activiteit, zeker omdat we in
het dorp waren en alles
zelfstandig moesten doen. Ik
vond het ook leuk om te
moeten zoeken naar de
kaartjes, ze lagen echt goed
verstopt.’
Wat zou je veranderen aan
de activiteit?
‘Ik zou het iets korter maken,
want er is bijna niemand die
de vettige spelletjes heeft
mogen doen.’
Zou je de activiteit nog eens
willen doen?
‘Ja, zeker en vast! Het was
echt een leuke activiteit.’

Na twintig push-ups zie je overal pokemons verschijnen.

Akina

= Gotta catch em all
mei 2017 • idee 5
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tt Plaats
Binnen
Grasveld
tt Soort activiteit
Gewestbindendspel:
binnenspel +
actief buitenspel
tt Duur
2 tot 3 uur
tt Aantal begeleiders
Vanaf 3 begeleiders
tt Aantal deelnemers
Vanaf 10 deelnemers
tt Materiaal:
1 Kubb-set • 1 houtblok •
1 nagel per deelnemer •
1 hamer • 1 piket per
deelnemer • 1 fietsband
per deelnemer • 1 zware
hamer • 1 x Jungle Speed
• 1 glazen flesje per deelnemer • 1 beker per
deelnemer • 1 bal • 1
spelprijs • 1 eetprijs • 2
friteuses • bitterballen •
drankbonnen • drinken
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Het gewest Kempen Centraal brengt graag mensen
samen om een babbeltje te slaan, amuseert zich te
pletter met verschillende sportieve spellen met of
zonder ballen én eet graag bitterballen. Waarom niet
allemaal samen, op één avond, tijdens één activiteit?

Battle of
the balls

KLJ-afdelingen strijden via verschillende opdrachten met of zonder ballen voor de sportiefste prijs.
Ze krijgen in het begin 20 bonnetjes, dagen andere afdelingen uit en
moeten per spel een aantal bonnetjes inzetten. De winnende afdeling
krijgt de bonnetjes van de verliezende en moet op die manier zoveel
mogelijk bonnetjes zien te verzamelen. Daarnaast loopt er ook nog een
bitterballencompetitie waarbij ze
de meeste bitterballen per persoon
per afdeling moeten proberen te
eten. Begin dus tijdig bitterballen te
frituren!

Sportieve proeven
Speedy Kubb
Omdat Kubb best lang kan duren,
is er ‘Speedy Kubb’. Speel Kubb
volgens de gewone regels, maar
wanneer er een Kubb op de basislijn
wordt geraakt, gooi je deze niet
terug. De Kubb is uit en doet niet
meer mee aan het spel. Het team dat
als eerste alle Kubbs op de basislijn
heeft omgegooid en daarna ook de
koning, heeft het spel gewonnen.

Levende Jungle Speed
Speel Jungle Speed met de gewone
spelregels en de gewone kaarten.
Het enige verschil is dat de totem
vervangen wordt door een persoon! ➜
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➜ Ga dus met z’n allen in een grote
kring staan rond de totem, draai elk
om beurt een kaart om en kijk of er
vormen zijn die overeen komen. Is
dat zo? Loop naar het midden en
probeer als eerste de totem op jouw
plaats te krijgen.

Levende Twister
Iedereen kent de klassieker Twister
met verschillende gekleurde bolletjes op de grond waarop je handen
of voeten moet plaatsen. Dit spel is
daar een variant van. In plaats van
gekleurde vlakken, werk je met kledingstukken. Bijvoorbeeld linkerhand op iets blauw, rechtervoet op
iets groen. Om beurten mogen de
deelnemers een lichaamsdeel noemen en de begeleider zegt dan op
welke kleur. De bedoeling is dat
elke deelnemer zolang mogelijk de
opdrachten uitvoert. Lukt dit niet,
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dan valt hij of zij af en doet de rest
verder.

Levende tafelvoetbal
Op een grasplein wordt een veld afgebakend. Voor elke speler wordt,
verspreid over het veld, een piket in
de grond geslagen. Aan de piket
wordt een binnenband van een fiets
bevestigd. Het is de bedoeling dat

twee teams tegen elkaar voetbal
spelen. De deelnemers moeten echter plaatsnemen in de fietsband en
kunnen dus enkel bewegen tot zover de fietsband kan reiken.

Nagelkloppen
Je neemt één boomstronk en een
lange, stevige nagel per deelnemer.
De nagels worden allemaal een
klein beetje in de boomstronk geklopt zodat ze blijven rechtstaan en
dit allemaal op gelijke hoogte. Het
spel kan beginnen! Je draait de hamer in het midden van de stronk
rond, de speler waar de steel naar
wijst mag beginnen. De eerste ronde moet je (best zacht) op je eigen
nagel kloppen. De volgende rondes
mag je telkens één keer kloppen op
een nagel naar keuze. Het is de bedoeling om als laatste boven de
boomstronk uit te steken!

+16-gewestinspiratie

Bitterbalcompetitie

t t DE KEURMEESTER
Elien Oomen
KLJ Tielen

Op de toog staat er per afdeling een
kom waaruit bitterballen gegeten
kunnen worden. De afdeling die de
meeste bitterballen eet, wint. Dit
wordt berekend volgens het aantal
leden. Dus het aantal gegeten bitterballen per afdeling gedeeld door
het aantal aanwezigen per afdeling.

KLJ Café

Waterbal
Verdeel je groep in twee teams. De
beide teams gaan op een rij tegenover elkaar staan, in het midden
tussen hen worden lege glazen flesjes geplaatst. Elke deelnemer heeft
een beker met water die hij aan zijn
voeten zet. De eerste persoon van
team 1 gooit de bal naar een flesje.
Mist die? Dan gebeurt er niets. Is
het raak? Dan mag heel team 1 van
hun bekers beginnen drinken. Ondertussen moet team 2 ervoor zorgen dat het flesje dat is omgevallen
terug rechtstaat en de bal aan hun
kant is. Wanneer team 2 terug achter hun lijn staat met de bal, moet
team 1 stoppen met drinken. Het is
aan het andere team. Het
team dat als eerste hun
bekertjes leeg heeft,
heeft gewonnen.

Tijdens de avond is er ook gewoon
de mogelijkheid om iets te drinken
en eens met andere afdelingen bij te
kletsen en uit te wisselen. Perfect
voor zij die minder zin hebben in
een superactief spel en gewoon willen socializen met de vrienden van
het gewest!

Speleinde
De afdeling met de meeste bonnetjes wint de spelprijs. De afdeling
die de meeste bitterballen gegeten
heeft, wint de boefprijs.

Resultaat
Er zijn 1 563 bitterballen opgegeten
door 77 personen, met een topscore
van KLJ Schoonbroek die gemiddeld
27 bitterballen per persoon opat. Zij
gingen daarnaast ook nog eens met
de sportieve prijs lopen!

✒✒KLJ Gewest Kempen Centraal

Wat vond je van de gewest
activiteit?
Superfijn dat er voor leiding
en voor +16’ers een activiteit
georganiseerd werd. De sfeer
zat goed!
Wat maakte deze gewest
activiteit zo leuk?
Het was een fijn concept omdat je kon kiezen wat je deed.
Je kan volop bitterballen eten,
sportief wezen en spelletjes
spelen met andere afdelingen
of gewoon op ‘t gemakske
eentje drinken en bijpraten
met de andere leiding. Je bent
dus vrij om superhard te netwerken met de andere afdelingen, maar je kan ook gewoon rustig bijpraten bij je
eigen afdeling. Dat is fijn, het
was een ideale combo!
Kom je volgend jaar terug?
Ja, zeker en vast! Een dikke
merci aan de organiserende
gewestleden. Het was een
topeditie en zeker voor
herhaling vatbaar.

Elien
mei 2017 • idee 9

creatief aan de slag met kampaandenkens

1.

2.

Altijd p(r)et!

Tover eens
een kampaandenken uit
je hoed!
Kamp, hét hoogtepunt van
het KLJ-jaar. De waan
zinnig leuke activiteiten,
het lekkere kampeten,
de zwoele kampvuur
avonden, …
Het zou zonde zijn om
dat allemaal zomaar te
laten vervagen. Kamp
aandenkens doen ons
vaak terugdenken aan
alle geweldige momenten
die we die zomer mochten
beleven. Maar heb jij geen
inspiratie meer? Wij geven
je enkele ideeën!
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Ook aan de hipsters onder ons
hebben we gedacht! Leuke petjes, ze katapulteren je meteen
terug naar dat geweldige
zomerkamp! Koop enkele basic
petten, personaliseer ze met
jouw bijnaam en leuke versieringen. Te lui om dit zelf te
doen? Geen zorgen, je kan ze
gewoon ook lekker laten bedrukken. Zichtbaarheid check!

Maandenlang
nadromen
Nog maandenlang nadromen
van dat geweldige zomerkamp… Bestaat er überhaupt
een betere manier om in slaap
te vallen dan op een KLJ-kussen? Personaliseer een kussensloop voor jouw afdeling. Misschien kunnen de kinderen alle
namen van hun vriendjes verzamelen of hou het gewoon
lekker sober met enkel je logo.
The choice is up to you!
Eén ding is zeker; zo
goed heb je nog nooit
geslapen!

creatief aan de slag met kampaandenkens

3.
Draagbare herinnering
Wil jij een draagbare herinnering? Dat kan! Creëer gewoon
zelf je eigen T-shirts.

5. Verwijder het bakpapier en
laat het transferpapier even
afkoelen. Daarna kan je het
dragerpapier verwijderen.
6. Fixeren doe je door nog eens
bakpapier op de ‘blote’ afbeelding te plaatsen en eroverheen te strijken. Et voilà!
Jouw draagbare herinnering
is klaar!

5.

4.
Collect them all

tt Wat heb je nodig?
T-shirts (uiteraard) • transfer
paper voor stof • een schaar •
bakpapier • een strijkijzer.
tt Stap voor stap
1. Kies een afbeelding die je
wilt gebruiken en spiegel dit
in Paint of Photoshop.
2. Druk het af op het transferpapier. Knip het motief uit.
Probeer zoveel mogelijk witruimte weg te knippen.
3. Stel je strijkijzer in op maximumtemperatuur en schakel
de stoomfunctie uit. Strijk het
T-shirt mooi glad voor je de
afbeelding erop gaat leggen.
4. Leg de afbeelding met de bedrukte zijde op je T-shirt. Leg
er bakpapier over en begin te
strijken. Dit doe je door gelijkmatig 60 seconden druk uit
te oefenen op de afbeelding.

Een patch die je maakt in jouw
kampthema. Het leuke aan dit
kampaandenken is dat je het
gewoon lekker elk jaar kan blijven herhalen. Misschien kan je
ze ergens op je T-shirt, trui (of
sjaaltje?!) strijken. Wie weet
wordt het binnenkort een echt
collectorsitem!

Fab(rikeer)
Fablab, jouw beste vriend? Vanaf nu dan wel. Het leuke aan dit
kampaandenken is dat je het
kan personaliseren zoals jij het
wilt… Zijn jullie piraten? Dan
maken jullie een echte haak.
Een hele week doorgebracht in
het heelal? Dan toveren jullie
alle leden om tot echte sterren.
Je kan het zo gek nog niet bedenken of je kan het wel zelf fabrikeren! Het neemt misschien
wel wat tijd in beslag maar het
is zeker en vast de moeite
waard! Wij zijn alvast benieuwd
naar jullie creaties!

✒✒Laura Lenaerts
Redactieraad
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Je vindt meer inspiraties op www.klj.be

