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Boerenzoon 
zkt. Erfenis

Kruip in de 
huid van een 
jongere uit 
El Salvador

Tover eens een 
leuk verjaar-
dagsfeestje uit 
je hoed

–9- en –12-inspiratie

Nee, het gaat hier niet 
over een datingpro
gramma zoals ‘Boer zkt. 
Vrouw’. ‘Boerenzoon 
zkt. Erfenis’ is een tof 
buitenspel dat compe
titie en teamwork com
bineert. Ideaal als je 
in deze koude periode 
– goed ingeduffeld uiter 
aard – nog eens met je 
leden naar het speel
veldje wilt trekken.
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–16-inspiratie

Durf jij in de huid krui
pen van een jongere uit 
El Salvador? Je hebt 
sprankelende dromen 
en veel goesting om 
erin te vliegen. Alleen... 
de meeste jongeren in 
El Salvador verlaten 
vroeg de schoolbanken 
en hebben geen job. Zou 
jij het in die omstandig
heden lang  volhouden?

Pag. 6

Creatief

Verjaardagen zijn altijd 
leuk. Maar wat doe je 
om je leden extra te ver
wennen op hun speciale 
dag? Iets origineels 
 vinden is altijd moeilijk, 
maar daar komt nu ver
andering in. Met deze 
tips maak je de verjaar
dagen van je KLJ’ers 
nog leuker.
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–9- en –12-inspiratie

 t Plaats
Buiten, op een speelveld

 t Soort activiteit
Groepsspel

 t Duur
Ongeveer 2 uur

 t Doel
De schat bemachtigen.

 t Aantal begeleiders
5

 t Aantal deelnemers
30 tot 40

 t Materiaal
Veel lege bakken • dik 
touw • 5 kruiwagens • 
5 kegels • 5 kegelpotjes 
• 2 boeken speelkaarten 
(volledige, waaruit dan het 
juiste aantal kwartetten 
kan gehaald worden) • 
tabel om strafpunten te 
geven • 5 aardappel
mesjes • 25 aardappels 
• paapschijven • ton (om 
stier te maken) • stokken 
• kussens of matras • 
chronometer • scoreblad 
• 5 tractorbanden
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–9- en –12-inspiratie

Nee, het gaat hier niet over een datingprogramma 
zoals ‘Boer zkt. Vrouw’. ‘Boerenzoon zkt. Erfenis’ is 
een tof buitenspel dat competitie en teamwork com
bineert. Ideaal als je in deze koude periode – goed 
ingeduffeld uiteraard – nog eens met je leden naar 
het speelveldje wilt trekken.

Boerenzoon 
zkt. Erfenis
Spelconcept

Verdeel je leden bij het begin van het 
spel in vijf groepen. Elke groep ver
tegenwoordigt een van de volgende 
boeren: Charel, Jef, Gust, Louis of 
Pierre.

De notaris
Na de groepsindeling vertel je een 
kort verhaaltje: ‘Boer Kamiel is zopas 
overleden. Hij had vijf zonen, name
lijk Charel, Jef, Gust, Louis en Pierre. 
Om het nalatenschap van Kamiel 
te regelen, moeten de zonen bij de 
notaris komen. Blijkt nu dat de erfe
nis ergens op het veld begraven ligt. 
Bovendien mag de notaris de “schat” 
slechts aan één van de vijf zonen ge
ven. Hij weet niet aan wie, dus laat 
de notaris de vijf broers opdrachten 
tegen elkaar uitvoeren. De boer die 
een opdracht wint, krijgt telkens een 
tip over de locatie van de erfenis.’

Mixen
Er zijn reeds vijf groepen gevormd 
die telkens één boerenzoon vertegen
woordigen. Nu moet iedereen zich 
opnieuw onderverdelen in vijf 
 nieuwe groepen. Belangrijk daarbij 
is dat er van elke boerenzoon een 
vertegenwoordiger in het nieuwe 
groepje zit. 

Strijden maar!
Over het ganse speelveld staan 
 opdrachten opgesteld. De groepen 
moeten van opdracht naar opdracht 
lopen. Bij elke opdracht strijden de 
verschillende boerenzonen tegen 
elkaar. Na een twintigtal minuten, 
schuiven de groepjes door. Je kan 
natuurlijk sneller doorschuiven als 
een opdracht vroeger klaar is en de 
volgende ook vrij is. De winnaar van 
elk groepje mag na elk spel een tip 
vragen bij de notaris. 
 ➜
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➜ Spelverloop

Kruiwagenrace
Er staan vijf kruiwagens en vijf kegel
potjes opgesteld. De deelnemers zig
zaggen over een balkje of een plank 
en dan rond een kegel. Aan de kegel 
rapen ze telkens één kledingstuk 
van boer Kamiel op (broek, sokken, 
sjaaltje, hemd, pet, lange onderbroek, 
onderhemd…) en rijden ze met de 
kruiwagen terug. De zonen blijven 
doorgaan tot alle kledingstukken 
terug bij de startlijn zijn. De boer 
die als eerste alles verzameld heeft, 
is de winnaar.

Stronten
De deelnemers staan in een kring. 
Ze krijgen elk vier kaarten. Op het 
fluitsignaal geven ze één kaart 
door aan de persoon rechts van hen. 
 Bedoeling is om vier kaarten met 
hetzelfde getal te verzamelen. Als 
dat het geval is, loopt die boer naar 

het midden van de kring en gaat hij 
op zijn buik liggen. De andere deel
nemers moeten nu zo snel mogelijk 
volgen. De boer die als laatste op de 
hoop ligt, krijgt vier strafpunten. 
Daarna wordt het spel een tiental 
keer herhaald. De boerenzoon die 
op het einde het minst aantal straf
punten heeft, is de winnaar.

Ezeltje prik
Op een bord van piepschuim is een 
ezel geschilderd. De deelnemers 
worden geblinddoekt en krijgen een 
staart met een nageltje in hun han
den. Nu mogen ze één voor één pro
beren de ezelsstaart zo nauwkeurig 
mogelijk op de ezel te prikken. De 
persoon die er het dichtst bij zit, is 
de winnaar.

Bakken stapelen
De groepen staan naast elkaar achter 
een lijn. Aan de overkant van het 
veld staat een vertegenwoordiger 

van elke boer. In het midden van het 
veld liggen lege drankbakken. Op 
het startsignaal vertrekt de eerste 
van elke ploeg, grijpt in het midden 
een bak en loopt naar de persoon 
van zijn ploeg aan de overkant. Daar 
geeft hij de bak aan zijn ploeggenoot 
en loopt hij terug. Wanneer de eerste 
persoon terug is, vertrekt de tweede. 
Die doet hetzelfde, grijpt een bak, 
en loopt naar de persoon aan de 
overkant. Daar aangekomen neemt 
hij de bak van de persoon die er al 
staat over en blijft hij daar staan. 
De persoon zonder bak loopt terug 
naar de overkant, enzovoort. De 
ploeg die na een tijdje de meeste 
bakken heeft, is de winnaar.

Patatschillen
Spelers moeten een aardappel schil
len. Diegene met de langste schil is 
de winnaar.

Paapsmijten
De deelnemers moeten acht meter 
van een paap (een houten balkje 
van ongeveer acht centimeter hoog) 
gaan staan. Op de paap liggen acht 
centen. Elke deelnemer krijgt een 
schijf met een uniek nummer op. De 
bedoeling van het spel is om zoveel 
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mogelijk centen te verzamelen. Dit 
kan door de paap omver te gooien 
en ervoor te zorgen dat de schijven 
van de teamleden zo dicht mogelijk 
bij de centen liggen.

De deelnemers mogen om de beurt 
gooien. Tijdens het eerste rondje 
moet iedereen achter de lijn blijven 
staan. De eerste ronde is voorbij als 
iedereen voor de eerste keer gegooid 
heeft. Daarna begint het volgende 
rondje. De eerste deelnemer moet 
zijn schijf oprapen en opnieuw 
gooien. Zo gaat het door tot de paap 
is geraakt. Als de paap geraakt is, 
mag er geld geraapt worden. De 
 centen die het dichtst bij een schijf 
liggen, mogen samen met de schijf 
worden opgeraapt. Als de centen 
dichter bij de paap liggen dan bij een 
schijf, moet er nog een rondje ge
gooid worden. Het spel gaat verder 
totdat alle centen zijn opgeraapt.

Stierrijden
Er wordt een stier gemaakt met
een ton en enkele stevige stokken. 
Zorg voor een zachte ondergrond 
(kussens, oude matrassen…). Om 
de beurt gaat iemand van de groep 
op de ton zitten. Twee sterke bege
leiders schudden met de stier totdat 
de persoon eraf valt. De persoon
die het langst blijft zitten, is de 
winnaar.

Tractorbandrollen
Er zijn vijf tractorbanden, voor elke 
ploeg eentje. Op het startsignaal 
gaat er iemand in deze tractorband 
liggen. Er wordt weer zo snel moge
lijk een parcours afgelegd. Twee 
personen van dezelfde ploeg duwen 
de tractorband met de persoon in en 
komen dan terug. Dan vertrekt de 
volgende. Wie het snelst driemaal 
terug is met de tractorband, is de 
winnaar.

 
Speleinde

De vertegenwoordigers van elke 
boerenzoon mogen samenkomen 
om hun tips met elkaar te delen. 
Zoeken maar! 

 ✒ Laurent Smolders
Redactieraad
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 t Plaats
Dorpsspel

 t Soort activiteit
Namiddagactiviteit

 t Duur
2,5 uur

 t Doel
Je inleven in de leefwereld 
van jongeren die het 
moeilijker hebben dan 
ons.

 t Aantal begeleiders
Minstens 4 (2 coördinato
ren, 1 Triasmedewerker 
en 1 Marabendelid)

 t Aantal deelnemers
Verschillende groepjes 
(minstens 3 per groep)

 t Materiaal
Opdrachtjes • rugzak 
met materiaal voor de 
opdrachten • scorebord 
• gekleurde snoepfop
spenen • identificatiefiche 
• gsm met WhatsApp • 
materiaal voor de spel
inkleding
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Durf jij in de huid kruipen van een jongere uit El Sal
vador? Je hebt sprankelende dromen en veel goesting 
om erin te vliegen. Alleen... de meeste jongeren in 
El Salvador verlaten vroeg de schoolbanken en hebben 
geen job. Zou jij het in die omstandigheden lang 
 volhouden?

Kruip in de huid 
van een jongere 
uit El Salvador
Spelvoorbereiding

WhatsApp-groep
Maak een WhatsAppgroep aan en 
voeg al je leden toe. Tip: maak een 
aparte groep voor de leiding van dit 
spel. Zo kan je onderling snel com
municeren. 

Spelroute
Het spel werkt het best als elk groepje 
een andere route volgt. Voorzie daar 
om verschillende routes die bestaan 
uit plaatsen waar de leden een op
dracht moeten uitvoeren. Hou wel de 
volgende tussenstop geheim. Deel
nemers mogen deze nog niet weten. 

Inkleding
Leden en leiding moeten zich echte 
inwoners voelen van El Salvador. 
Kleed je lokaal dus goed aan. Hang 

een vlag op, luister naar de juiste 
achtergrondmuziek en laat je KLJ 
leden zich verkleden! 

Tips
• Als je voldoende leiding hebt, 

kan er telkens iemand meegaan 
met een groep.

• Let erop dat je opdrachten een
voudig controleerbaar zijn via 
een foto of een filmpje.

• Zoek wat achtergrondinfo op 
over het leven van jongeren in 
El Salvador en over de onder
steuning die Trias aan hen biedt. 
Geef deze achtergrondinfo ook 
mee aan de leden. 

Spelverloop

De leden worden bij het begin van ➜
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het spel opgedeeld in groepjes. 
 Vervolgens wordt elk lid opnieuw 
geboren als jongen of meisje in 
El Salvador. In het groepje doorwor
stelen de deelnemers verschillende 
levensfasen en proberen ze hun 
 levensdroom te bereiken. Dat doen 
ze door opdrachten te volbrengen. 
Lukt de opdracht, dan komt de 
 levensdroom een stapje dichterbij. 
Mislukt de opdracht, dan gaat de 
groep wel over naar een volgende 
 levensfase, maar dan staan ze geen 
stap dichter bij hun droom. Tijdens 
hun levensloop is het mogelijk 
dat ze Mara of Triasmedewerkers 
 tegenkomen. Zij geven opdrachten 
en hebben invloed op de levensweg 
en het behalen van de dromen. De 
groep die als eerste zijn droom heeft 
bereikt, wint het spel.

Groepsindeling
Iedereen wordt opnieuw geboren. 
Deel daarom gekleurde snoepfop
spenen uit. Deelnemers vormen een 
groepje met spelers die eenzelfde 
kleur fopspeen hebben. Vervolgens 
krijgt elke groep een identiteits
kaartje waar één van deze vier namen 
opstaat: Jose Mendoza, Daniela 
Rodriguez, Alexander Saldaña of 
Elsie Gonzalez.

Speluitleg
Elke groep krijgt bij het begin een 
scorebord en materiaal om opdrach
ten uit te voeren. Het scorebord geeft 
aan hoe ver de groep verwijderd is 
van zijn droom. 

 t Opdrachten per levensfase
Per levensfase krijgen de groepen 
één opdracht die een link heeft met 
obstakels van die levensfase en waar
mee jongeren in El Salvador gecon

fronteerd worden. De opdracht wordt 
ofwel gestuurd via WhatsApp, ofwel 
opgehangen in het dorp. 

Levensfase 5 jaar
• Jongens: jongleer elk 10 keer met 

een bal.
• Meisjes: maak een rijmpje van 10 

regels over LatijnsAmerika.
Levensfase 10 jaar
• Jongens: wissel in minder dan 

1 minuut van kleren.
• Meisjes: maak een klerenketting 

van … meter.
Levensfase 15 jaar
• Jongens: kruip over de muur van 

Trump (= een hoog obstakel).
• Meisjes: maak één iemand huwe

lijksklaar (de leiding beslist als 
het goed genoeg is).

Levensfase 20 jaar
• Jongens: poets 5 paar schoenen.
• Meisjes: speel het spelletje 

‘verkrachtertje’.
Levensfase 25 jaar
• Jongens: speel het spelletje 

‘moordenaartje’.
• Meisjes: maak de origineelste 

klasfoto gebaseerd op Zuid 
Amerikaanse tradities.

Levensfase 30 jaar
• Jongens: speel het spelletje 

‘verkrachtertje’.
• Meisjes: zoek minstens 5 verschil

lende identiteitskaarten.
Levensfase 35 jaar
• Jongens: drink met de groep 2 

flessen water op.
• Meisjes: speel het spel ‘schipper 

mag ik overvaren’.

➜

Durf jij in de huid kruipen van een jongere uit El Salvador?
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 t Bewijs
Deelnemers sturen via WhatsApp 
hun antwoord of een bewijsfoto door 
naar de leiding. Als de groep een 
opdracht goed uitvoert en binnen de 
opgegeven tijd afwerkt, schuift ze 
op het scorebord een stap dichter 
richting haar droom. 

 t Op naar de volgende opdracht
Nadat een opdracht is uitgevoerd, 
belandt het groepje in een volgende 
levensfase. De leiding stuurt, nadat 
ze het bewijsmateriaal van de vorige 
opdracht ontvangen hebben, een 
nieuwe locatie door. Daar moeten ze 
een nieuwe opdracht doen. Dit gaat 
zo door tot alle levensfasen door
lopen zijn. 

 t Mara en Trias-medewerkers 
Opgelet, er lopen enkele spelleiders 
rond die het spel positief of negatief 
kunnen beïnvloeden. 

De Mara zijn personen die het leven 
van jongeren in El Salvador tot een 
hel maken. Zij proberen de opdrach
ten en de tocht van de groepjes te 
saboteren. 

Maraopdrachten (sabotage)
• Doe de volgende 100 meter in 

ganzenpas.
• Zing het KLJlied vooraleer je de 

opdracht verder mag afwerken. 
• Probeer de volgende opdracht te 

doen zonder materiaal. 
• Bij de volgende opdracht krijg je 

maar de helft van de voorziene 
tijd. 

Triasmedewerkers  zorgen ervoor 
dat lasten draagbaar worden. Zij 
 geven Triasopdrachten. Als zo’n 
opdracht geslaagd is, krijgt de groep 

ofwel een punt op het dromenscore
bord, ofwel een competentiemunt 
die ervoor zorgt dat de Mara je even 
niet meer saboteren. 

Triasopdrachten
• Geef met 2 stokjes per persoon 

een papiertje door in een kring. 
Als het valt, moet je opnieuw 
 beginnen. Kan ook met kaarten.

• Geef iemand 1 minuut lang com
plimenten zonder ‘euh’ te zeggen.

• Maak een rekensom.
• Zorg dat 4 mensen maximaal 

steunen op 2 benen en 2 handen.
• Verzamel in 5 minuten alle 

 ingrediënten voor een fruitsla of 
milkshake.

• Insectenrace: versier een insect 
en laat het een parcours afwer
ken.

• Hou een ladder vast. Laat een 
 ander groepslid hier opkruipen.

• Maak een knoop van mensen. 
 Iemand moet deze vervolgens 
ontwarren.

Speleinde

De groep die als eerste haar dromen 
realiseert, wint het spel. 

 ✒ Gino Van Moer
Pedagogisch medewerker

The good
and the bad
In het spel komen de ‘Mara’
en ‘Triasmedewerkers’ aan 
bod. Maar wie zijn dat nu 
 eigenlijk? 

Mara 
De Mara is een bende in El 
Salvador. Bendeleden dealen 
drugs, persen kleine zelfstan
digen af en zijn tot de tanden 
toe gewapend. Wie hen in
de weg zit, wordt uit de weg 
geruimd. Gewone burgers zijn 
bang van de bende. Straat
kinderen, armen en wezen 
zien vaak geen andere uitweg 
dan zich aan te sluiten bij de 
Mara. 

Trias-medewerkers
Adviseurs van Trias geven 
 opleidingen aan de leiding
en leden van boeren en zelf
standigenverenigingen. Uit
eenlopende thema’s worden 
behandeld. Op die manier 
bouwt Trias mee aan sterke 
verenigingen waarin mensen 
kunnen bouwen aan hun eigen 
leven en minder last onder
vinden van de Mara.

 t EL SALVADOR

San
Salvador

interventiezone van Trias
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creatief aan de slag met verjaardagen

Hang de coole KLJ-
verjaardagskalender
in je lokaal

Tover eens een 
leuk verjaar-
dagsfeestje uit
je hoed

Verras de jarige met 
een verjaardagskaartje 
van KLJ

Ieders verjaardag vanbuiten 
kennen, is onbegonnen werk. 
Een toffe kalender kan daarom 
hulp bieden. Bij deze ‘Idee’ heb 
je ook een KLJverjaardags
kalender ontvangen. Gebruik 
deze dus zeker! Je kan elk lid 
een tekening of foto laten maken 
en deze op het vakje van zijn of 
haar verjaardag laten hangen. 
Zo wordt je verjaardagskalender 
meteen een stuk persoon lijker.

Verjaardagen zijn altijd 
leuk. Maar wat doe je om 
je leden extra te verwennen 
op hun speciale dag?
Iets origineels vinden is
altijd moeilijk, maar daar 
komt nu verandering in. 
Met deze tips maak je
de verjaardagen van je 
KLJ’ers nog leuker.

Op je verjaardag een verjaar
dagskaartje ontvangen, is altijd 
superleuk. Maar wat moet er
op zo’n kaartje staan? Iets over
KLJ  natuurlijk, want dat is nu 
eenmaal de favoriete hobby 
van jouw jarig KLJ’ertje. Toeval 
of niet, maar sinds kort staan
er verjaardagskaartjes in de
Web2Printfunctie van Walle. 
Daar kunnen bestuursleden 
KLJverjaardagskaarten vinden 
en personaliseren.  Superleuk 
toch?

1.
2.
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creatief aan de slag met verjaardagen

Maak een verjaardags-
kroon of -lint voor
het feestvarken

Geef eens iets zoet

Zorg voor verrassende
cadeautjes

Maak voor de jarige een kroon 
of lintje dat hij of zij heel de 
 activiteit mag dragen en mee 
naar huis mag nemen. Zo ziet 
iedereen wie jarig is. Want eer
lijk, wie wilt er nu geen mooie 
kroon dragen op zijn verjaardag 
en van iedereen verjaardags
wensen krijgen? Bovendien is 
de kroon of het lintje achteraf 
een mooi aandenken. Misschien 
kan je zelfs je leden aan het werk 
zetten om een prachtig lintje
te knutselen.

Je kan de jarige natuurlijk ook 
een lekker snoepje geven. Dat 
kan je tijdens een KLJactiviteit 
doen, maar je kan het even
goed samen met je gepersona
liseerd verjaardagskaartje op
sturen. Tip: geef lettersnoepjes 
en stop er een briefje bij waarop 
staat dat de jarige een woord
of zin moet vormen met de 
 letters. Zo kan je bijvoorbeeld 
alle letters van ‘gelukkige ver
jaardag’ of ‘hoera 8 jaar’ in het 
zakje stoppen.

Een verjaardag zonder cadeau
tjes, dat kan toch niet? Voorzie 
daarom in het begin van het 
werkjaar kleine spulletjes en 
speelgoedjes die je kan inpak
ken. In de Action kan je voor 
een spotprijs leuke dingetjes 
kopen. Laat vervolgens een 
 KLJ’er op zijn of haar verjaardag 
een cadeautje kiezen of vissen. 
Altijd spannend wat er in het 
pakje zit!

3.

 ✒ Stien Dreesen
Redactieraad

5.
4.
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Je vindt meer inspiraties op www.klj.be


