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Een +16-spel 
voor elke situatie
Hoera! Jij hebt op dit moment de 
tweede versie van onze Sweet Sixteen-
bundel in je handen. Deze bundel 
bevat zestien activiteiten die getest 
en goedgekeurd werden door andere 
+16’ers in KLJ-land. Plezier is dus 
gegarandeerd! We bouwden deze 
bundel zo op dat je de activiteiten 
kan gebruiken tijdens je kamp, maar 
ook tijdens een activiteit doorheen 
het jaar. Zo is er een categorie met 
vier online activiteiten die je kan 
gebruiken in examentijden of wanneer 
fysiek samenkomen niet toegestaan 
is. De activiteiten uit de drie andere 
categorieën kan je meenemen op 
kamp: we delen vier geslaagde 
dagactiviteiten, vier uitdagende 
avond- of nachtspelen en vier 
vernieuwende doorlopers. Zo komen 
we uiteindelijk aan de ‘Sweet Sixteen’. 
Bij elk spel vind je ook een QR-code 
die je naar de Spelendatabank van 
onze KLJ-website brengt. Daar kan je 
filteren op leeftijd en vind je nog meer 
straffe +16-activiteiten. 
Veel plezier!
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De Mol Democratiequiz

‘1 jaar gratis’-quiz Temptation KLJ

De Slimste KLJ’er The Hunger Games by night

Homo Universalis De KLJ-awards

Groenteslag De Strafste KLJ’er

Competitie der koninkrijken Bekerbattle

Autozoektocht Tafelbingo

Hofspel Weermolven

Een zoektocht naar de Mol. Wie 
saboteert en wie wint het geld?

Een quiz waarbij de meerderheid 
bepaalt wat het juiste antwoord is.

De ‘1 jaar gratis’-quiz van op  
televisie, nu helemaal online.

Kunnen KLJ’ers hun partner wel 
vertrouwen in dit spel vol bedrog?

Een quiz met als doel de  
Slimste KLJ’er te vinden.

Een spannend nachtspel op 
leven en dood. Wie overleeft?

Win opdrachten en word dé 
Homo Universalis van KLJ.

Een terugblik op het leuke 
afgelopen KLJ-jaar.

Welk team kweekt en oogst de 
meeste groenten?

Elke dag opdrachten en afvallers 
tot er één Strafste KLJ’er overblijft. 

Enkele koninkrijken duelleren te-
gen elkaar in een epische strijd. 

Win een battle en kies een  
unieke beker als prijs.

Wie vindt de auto en bereikt als 
eerste de eindmeet? 

Een leuk rode draadspel voor 
tijdens de maaltijden.

Wie is de beste melkboer en krijgt 
de beste prijs voor zijn melk?

Winnen de burgers of saboteren 
de weermolven de opdracht?
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‘1 jaar gratis’-quiz

Voorbereiding

Speluitleg

Zorg dat je op voorhand alle technische 
zaken hebt uitgetest en overloop de 
taakverdeling van de spelleiders.

We spelen de quiz die gebaseerd is 
op de bestaande televisiequiz, maar 
passen enkele dingen aan om hem 
digitaal mogelijk te maken.

Antwoorders
Iedereen speelt individueel. Er zijn 
telkens 3 personen die mogen ant-
woorden op de vragen van een ronde: 
• Persoon Blauw
• Persoon Rood
• Persoon Geel
Dit zijn de personen met de laagste 
scores aan het begin van de ronde.
Na elke ronde (telkens 3 vragen) 
kunnen de ‘antwoorders’ dus 
veranderen.

Achterban
De andere deelnemers kunnen niet 
antwoorden, maar moeten gokken 
welke antwoorder het juiste antwoord 
zal zeggen. De deelnemers doen dit 
door de juiste kleur in beeld te houden 
en/of hun schermnaam te veranderen 
naar die kleur.

Door: Regionaal Bestuur Vlaams-Brabant

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Online

Minimaal 10

1 uur

1 à 2 quizmasters, 1 à 2 juryleden  
en 2 à 3 puntentellers

Een link naar een online gesprek 
* voor elke deelnemer een blad 
papier, een pen of stift en 3 voor-
werpen/papier in het blauw, rood 
en geel * een Excelbestand om 
punten bij te houden * een prijs 
voor de winnaar(s) * een groeps-
-chat voor de spelleiders (om o.a. 
screenshots door te sturen) * een 
PowerPointpresentatie met quiz-
-vragen en een aftelsysteem (kan 
je automatisch laten verlopen in 
PowerPoint door afbeeldingen 
van cijfers na elke seconde te 
laten verschijnen)

Doel
De ‘1 jaar gratis’-quiz van op  
televisie, nu helemaal online.

Verloop van een ronde
Er zijn 5 rondes met telkens 3 vragen.
Aan de start van een ronde komt er een 
tip waarover de 3 vragen zullen gaan.
Voordat de vraag wordt voorgelezen, 
moet de achterban een antwoorder 
kiezen. Dit moet binnen de 10 
seconden gebeuren. Na die tijd zal 
er een screenshot worden genomen. 
De antwoorden op de screenshot zijn 
definitief en de enige die gelden.
Daarna krijgen de antwoorders 15 
seconden om hun antwoord op een 
blad papier te schrijven. Wanneer de 
quizmaster een signaal geeft, mogen 
de antwoorders hun antwoord in 
beeld houden.

Bonusvraag
Aan de start van elke ronde is er een 
bonusvraag. Hier moet je om ter 
snelst een voorwerp halen. De drie 
personen die het voorwerp het snelst 
tonen, krijgen punten: de eerste krijgt 
30 punten, de tweede 20 punten en 
de derde 10 punten.  Onthoud het 
voorwerp, want dit is het onderwerp 
van de komende vragen.

Puntentelling
Na elke vraag wordt het juiste 
antwoord gezegd en na elke ronde 
wordt een tussenstand meegedeeld. Elk 
juist antwoord is 100 punten waard die 
verdeeld worden onder de antwoorder 
en de personen die op de antwoorder 
stemden. De antwoorders die fout 
hebben geantwoord en hun achterban 
verdienen geen punten.

Je kan zelf kiezen hoeveel rondes en 
hoeveel vragen je voorziet. In deze 
uitwerking is gekozen voor 5 rondes 
met telkens 3 vragen. Start met een 
oefenronde waarin je 1 voorwerp laat 
zoeken en 1 vraag stelt. Zo kan iedereen 
de handelingen al eens uitvoeren. 
Daarnaast is het ook een goede 
oefening voor de jury en puntentellers.
Je kan ervoor kiezen om niet met het 
voorwerp te werken als bonusvraag. 
Let er dan wel op dat de puntentellers 
voldoende tijd hebben om de volgende 
antwoorders aan te duiden.

De winnaar wint 1 jaar gratis …  
(zelf een prijs in te vullen)

Spelverloop

Speleinde

Digitale speluitleg

Onlineproof
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De Mol

Speluitleg
De groep wordt verdeeld in twee 
groepen. In elke groep zit een Mol. 
Aan de hand van opdrachten kunnen 
de deelnemers geld in hun pot krijgen. 
De groep die aan het einde van het spel 
het meeste geld in zijn pot heeft, wint. 

Om het kwartier of halfuur wordt 
er gestemd op de Mol. De persoon 
op wie het meest gestemd wordt, 
moet de groep verlaten en naar 
de verliezerskamer gaan. In de 
verliezerskamer kunnen de afvallers 
individueel opdrachtjes uitvoeren. 
Per volbrachte opdracht wordt er 
geld verdiend voor de groepspot. 
Maar opgelet: als de Mol in de 
verliezersgroep zit en daar opdrachtjes 
volbrengt, dan gaat zijn verdiende geld 
UIT de groepspot. 

Op het einde van het spel wordt er 
gestemd op wie de uiteindelijke Mol 
is. De groep waarbij de meesten de Mol 
juist  raden, krijgt een bonusbedrag 
van 500 euro.

Door: KLJ Bazel

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Online of in je lokaal

10 tot 30

3 uur

2

Een Excelbestand om het  
ingezamelde geld per groep bij te 
houden * materiaal per opdracht 
als je het spel fysiek zou spelen

Doel
2 groepen nemen het tegen  
elkaar op in een zoektocht naar 
de Mol. Wie saboteert en wie 
wint het geld?

Digitale speluitleg

van 50 verschillende advertenties 
die je vindt op sociale media.  
(200 euro) 

• Verzamel met je groep 25 
verschillende roze voorwerpen. 
(100 euro)

• Maak met je groep een verhaaltje 
waarbij elke zin begint met de 
volgende letter van het alfabet. 
(400 euro)

• Verzamel met je groep 5 levende 
dieren. (100 euro)

• Maak een dansje op het KLJ-lied en 
voer het uit met je hele groep.  
(500 euro)

• Iedereen van je groep verkleedt 
zich in een dier. (300 euro)

• Zorg ervoor dat het KLJ-logo bij 
iedereen van je groep gelijktijdig 
te zien is op het scherm. (300 euro)

• Vouw met je groep 50 papieren 
vliegertjes. (200 euro)

• Doe met je groep 500 sit-ups.  
(500 euro)

Als een groep alle opdrachten heeft 
kunnen uitvoeren, krijgt ze een 
bonusbedrag van 600 euro.

De groep die aan het einde van het spel 
het meeste geld in zijn pot heeft, wint. 

Opdrachten verliezers

Speleinde

• Maak een puzzel en trek er een 
selfie mee. (30 euro)

• Gorgel het KLJ-lied tot het eerste 
refrein. (10 euro)

• Verzin voor elke letter van het 
alfabet een woord dat te maken 
heeft met het thema ‘quarantaine’. 
(40 euro) 

• Maak met voedingswaren een 
tekening van een bloem. (20 euro)

• Drink een glas water met gestrekte 
arm en zonder te morsen. (50 euro)

Als een verliezer alle opdrachten 
heeft kunnen uitvoeren, krijgt hij een 
bonusbedrag van 100 euro. Als de Mol 
alle opdrachten kan volbrengen, gaat 
er 100 euro extra uit de pot.

• Maak een tekening van het KLJ-
lokaal met je tenen. (30 euro)

• Zet in elk ruitje van een ruitjesblad 
een kruisje. (40 euro)

• Vul een fles (1 liter of meer) met 
een theelepeltje. (50 euro)

• Ween om ter snelst (hulpmiddelen 
zijn toegestaan). (20 euro)

• Doe een reclamespotje na. (10 euro) 

Onlineproof

• Tel met je hele groep tot 20 zonder 
af te spreken wie wanneer het 
volgende getal zegt. (400 euro)

• Verzamel met je groep screenshots 

Opdrachten hoofdkamer
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De Slimste KLJ’er

Voorbereiding

Speluitleg

Zorg dat je op voorhand alle technische 
zaken hebt uitgetest en overloop de 
taakverdeling van de spelleiders.

We spelen een quiz en ontdekken 
zo wie de slimste KLJ’er is. Voor de 
eerste ronde vullen alle deelnemers 
individueel een vragenlijst in. 
Vervolgens worden alle deelnemers 
opgedeeld in teams. Elk groepje 
krijgt een begeleider en mag één 
teamkapitein kiezen. Er worden 
verschillende rondes gespeeld, die er 
allemaal anders uitzien. 

Door: KLJ Nationaal

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Online

Minimaal 10

2 à 3 uur

1 presentator, 1 begeleider per 
team en 3 helpende handen

Een Zoomgesprek met  
verschillende break-outrooms 
* een Google Forms met daarin 
dilemmavragen * een Kahoot 
voor de verschillende rondes 
* een overzicht van linken die 
begeleiders kunnen gebruiken 
(draaiboek) * Een Excelbestand 
om punten bij te houden * een  
Rad van objecten

Doel
Een quiz met als doel de  
Slimste KLJ’er te vinden.

Digitale speluitleg

Introronde
De presentatoren verwelkomen de 
deelnemers en leggen het spel uit. 
Ondertussen mogen de deelnemers 
een vragenlijst met dilemma’s invullen 
(bijvoorbeeld in Google Forms).

• Hoe vaak was je je KLJ-sjaaltje? 
Nooit - Na iedere activiteit - 
Maandelijks - Jaarlijks

• Wat is je favoriete kampkost?  
WAP - Spaghetti - Frietjes - BBQ

• Favoriete tractormerk ?  Fendt - 
John Deere - New Holland - CASE 

Spelverloop

• Beste fuifschijf ? Marie-Louise 
- Macarena - Indianendans - 
Kusjesdans

• Mooiste KLJ-tijd? Als lid - als leiding 
- als bovenlokale vrijwilliger - ik kijk 
uit naar mijn KLJ-pensioen

• Favoriete seizoen ? Op kamp in 
de zomer - bosspel in de herfst - 
kerstmarkten in de winter - paaseitjes 
zoeken in de lente

• Hoogtepunt van mijn KLJ-jaar? 
Sportfeesten - op cursus gaan -  
op kamp gaan - vergaderingen

Kennismakingsronde
De deelnemers worden ingedeeld in 
break-outrooms per team en krijgen 
de opdracht elkaar zo goed mogelijk te 
leren kennen aan de hand van enkele 
vragen:

• Wat zijn je hobby’s?
• Hoe oud ben je? 
• Welke studies doe je of heb je 

gedaan?
• Wat is je (vakantie)job?
• Wat is je mooiste KLJ-moment?
• Single of in een relatie?
• Waar ben je op dit moment? (Deze 

vraag is belangrijk als je achteraf 
de winnende kapitein persoonlijk 
wil gaan feliciteren.)

Daarnaast passen de deelnemers hun 
nickname aan naar VOORNAAM + 
TEAMKLEUR. Vervolgens kiezen ze een 
teamkapitein. Wanneer de begeleider 
weet wie de teamkapitein is en waar 
die zich bevindt, stuurt hij dit door 
in de groeps-chat met de spelleiders.

Dilemmaronde
De teams blijven elk in hun break-
outroom. Ondertussen hebben de 
spelleiders de antwoorden op de 
dilemmavragen uit de introronde 
verwerkt in een Kahootquiz. 

Elk team vult die Kahootquiz tezamen 
in. Er moet dus maar één iemand per 
team iets aanduiden. De vraag luidt 
telkens: ‘We vroegen aan x-aantal 
KLJ’ers + de vraag van het dilemma’ 
(x = aantal deelnemers). Bijvoorbeeld: 
‘We vroegen aan 20 KLJ’ers hoe vaak zij 
hun sjaaltje wassen. Wat antwoordden 
ze het meest?’ Alle juiste antwoorden 
leveren punten op, maar ook de 
snelheid waarmee er geantwoord 
wordt, is belangrijk.

Jeugdbewegingsronde
Alle deelnemers keren terug naar de 
Mainroom. Opnieuw wordt er een 
Kahootquiz gespeeld. Nu mogen 
de deelnemers wel individueel 
antwoorden. Als nickname voor de 
Kahoot kiezen ze voor: EIGEN NAAM + 
TEAMKLEUR. Mogelijke vragen zijn:

• Rangschik de jeugdbewegingen 
van groot naar klein in 
ledenaantal. 

• Waarvan is KSA de afkorting? 
(Katholieke Studentenactie)

• In welke jeugdbeweging behoor je 
op 7-jarige leeftijd tot de Ribbels? 
(Chiro)

• Wie krijg je aan de lijn als je het 
nummer 0475/77.51.10 belt? (Het 
KLJ-noodnummer)

Onlineproof
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Speleinde

• Founders Day, 22 februari 1857, 
wordt gevierd door scouts 
wereldwijd. Wat vieren zij? (de 
geboorte van Baden Powell, 
stichter van scouting)

• Halfweg de 19de eeuw richt de 
Kerk in de grote Vlaamse steden 
parochiale jeugdverenigingen 
op. Wat was de naam voor deze 
parochiale jeugdverenigingen? 
(Patronaten)

• Welke jeugdbeweging richt zich 
tot iedereen van 7 tot 26 jaar die 
zich goed voelt in de natuur en 
zich wil inzetten voor het milieu? 
(JNM)

Doeronde
Ieder team gaat terug in zijn break-
outroom en krijgt twee opdrachten. 
Hier krijg je 15 minuten de tijd voor.

Opdracht 1: Maak een originele 
groepsfoto van je team en post die in 
de +16-Facebookgroep. Wees daarbij 
zo origineel mogelijk en laat om ter 
best je teamkleur naar voren komen. 
De jury overlegt aan het einde van de 
ronde welk team de meeste punten 
verdient. 

Opdracht 2: Verzin een dansje op 
een foute schijf uit de Spotifylijst.
De teamkapitein zal het dansje na de 
voorbereidende 15 minuten uitvoeren 
in de Mainroom. Denk daarbij aan 
je inlevingsvermogen, inkleding en 
originele uitvoering. De jury overlegt 
aan het einde van de ronde welk team 
de meeste punten verdient. 

Iedereen keert terug naar de Mainroom 
en de teamkapiteins voeren hun dansje 
om beurten uit. De teamgenoten 
proberen tijdens het dansje van hun 
kapitein zo veel mogelijk sfeer te 
creeëren, ook dat levert punten op.  
Vervolgens worden er nog twee 
opdrachten uitgevoerd in de 
Mainroom. 

Opdracht 3: De presentator draait aan 
een digitaal rad waarop objecten staan. 
De teamkapiteins moeten het object 
waarop het rad stopt zo snel mogelijk 
zoeken in hun huis en voor hun camera 
houden. Diegene die als eerste het 
voorwerp kan tonen, wint de punten.

Opdracht 4: Alle kapiteins kiezen 
teamleden die om beurten iets 
uitbeelden. Via een berichtje van de 
spelleider weten ze wat. Gedurende 
30 seconden mogen de teamleden het 
woord raden via de chat. Na die 30 
seconden mogen ook de deelnemers 
van de andere teams meeraden. 

Ledenweetjesronde
Opnieuw beantwoorden de deelnemers 
individueel een Kahootquiz, deze keer 
eentje met weetjes over de leden en 
de KLJ-afdeling zelf. Als nickname 
voor de Kahoot kiezen ze voor: EIGEN 
NAAM + TEAMKLEUR. 

• Sinds wanneer bestaat onze KLJ?
• Wie ging vorige zomer op vakantie 

naar ...?
• Wiens mama heet ...?
• Wie was hoofdleiding in 2015?

Gisronde
De laatste ronde is een quizronde 
met vragen waarop je het antwoord 
bijna onmogelijk kan weten. Opnieuw 
beantwoorden de deelnemers 
individueel een Kahootquiz. 
Voorbeeldvragen zijn:

• Hoe hoog is de Eiffeltoren?
• Hoeveel sterren staan er op de 

basiliek van Scherpenheuvel?
• Wat is de afstand in kilometer van 

het KLJ-lokaal naar de volgende 
kampplaats? 

(diegene die het dichtste bij woont). 
Deze begeleider wordt stiekem op de 
hoogte gebracht via een berichtje, 
krijgt het adres en rijdt naar de 
teamkapitein toe. Als de winnaar al 
ver voor het einde bekend is, kan de 
begeleider zich zelfs al in de gisronde 
klaarmaken. 

De eindresultaten worden geteld en 
de presentatoren houden de spanning 
hoog. Intussen is de begeleider die 
het dichtst bij de winnende kapitein 
woont aangekomen bij die kapitein. 
Hij start een livestream op zodat 
de deelnemers kunnen meekijken, 
belt aan, overhandigt een oorkonde 
en vraagt een laatste reactie van het 
winnende team.

De kapitein van het winnende team 
krijgt bezoek van een begeleider 
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Homo Universalis

Voorbereiding

Speluitleg

Zorg dat je op voorhand alle technische 
zaken hebt uitgetest en overloop de 
taakverdeling van de spelleiders.

Dit spel spelen we in twee digitale 
groepsgesprekken: eentje voor 
winnaars en eentje voor verliezers. 
Bij het begin van het spel zitten alle 
deelnemers in het groepsgesprek 
voor winnaars. Vervolgens worden er 
opdrachten gespeeld. Iedereen die de 
opdracht wint of tot een goed einde 
brengt, blijft in het gesprek voor 
winnaars. Iedereen die verliest of de 
opdracht niet kan uitvoeren, verhuist 
naar het gesprek voor verliezers. Zo 
worden er in totaal 10 opdrachten 
gespeeld. 

Van verliezer naar winnaar
Deelnemers die in het groepsgesprek 
voor verliezers belanden, kunnen toch 
nog terugkeren naar het groepsgesprek 
voor winnaars en uiteindelijk het spel 
winnen. In de groep voor verliezers 
worden namelijk dezelfde oprachten 
gespeeld als in de groep voor winnaars. 
Na elke opdracht mag de winnaar uit 
de verliezersgroep terugkeren naar de 
groep voor winnaars.

Door: VKB Antwerpen

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Online of in je lokaal

Onbeperkt

1 uur

4

Een chatgesprek voor winnaars * 
een chatgesprek voor verliezers * 
3 raadsels, droedels of  
premiejagers * Pim Pam Pet (of 
een draaiwiel met daarop alle  
letters) * per deelnemer: een ei, 
een alcoholstift, 2 glazen water, 
een wc-rol, kladpapieren 

Doel
Win opdrachten en word dé 
Homo Universalis van KLJ.

Digitale speluitleg

1. De presentator zet zijn kamer vol 
materiaal. De deelnemers mogen 
eventjes kijken. Na een tijdje zet 
de presentator zijn camera uit en 
verplaatst hij enkele voorwerpen. Als 
de camera weer aanstaat, moeten de 
deelnemers vervolgens raden welke 
voorwerpen verplaatst zijn (door een 
bericht te sturen naar de presentator). 

2. Klop om ter eerste eiwit stijf met een 
vork. Hou het eiwit boven je hoofd als 
het klaar is.

3. Speel Pim Pam Pet en draai aan het 
rad. De deelnemers moeten zo snel 
mogelijk een voorwerp laten zien dat 
begint met de letter die getoond wordt 
op het rad. 

4. Alle deelnemers zetten het geluid 
van hun gsm aan. Wie als eerste een 
melding krijgt, ligt eruit. Iedereen moet 
zijn gsm voor het scherm houden, zodat 
je kan zien wie een melding krijgt.

5. Toon een raadsel, droedel of 
premiejager. De deelnemers kunnen 
hun antwoord doorsturen. Als het 
antwoord juist is, mag de deelnemer 
naar de volgende break-outroom. Als 
je op het einde van de derde room 
wint, ben je gewonnen

6. Neem een selfie van jezelf en je 
brievenbus terwijl je een KLJ-sjaaltje 
aanhebt. Toon de foto vervolgens. 

De deelnemer die de tiende opdracht in 
het groepsgesprek voor winnaars wint, 
wordt gekroond tot Homo Universalis 
van KLJ. 

Opdrachten

Speleinde

7. Speel trex-runner.com en stuur een 
printscreen van je hoogste score na 2 
minuten door. 

8. Plooi een blad papier in 3 en hou het 
zolang mogelijk op je hoofd.

9. Beeld een foto waarop je jonger dan 
tien jaar was opnieuw uit. 

10. Rol een wc-rol uit en drink een 
glas water leeg. Rol de wc-rol nu weer 
helemaal op en drink opnieuw zo snel 
mogelijk een glas water leeg. 

Onlineproof
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Groenteslag: oogst het meest

Groepsindeling

Speluitleg

Maak groepjes van ongeveer 5 à 10 
personen, afhankelijk van hoe groot de 
totale groep is.

Elke groep heeft een tuin van 10 op 10 
(een raster met vakjes van 1 tot 10 op A 
tot J). In deze tuin zijn er dus 100 vakjes 
met elk een vruchtbaarheidsscore. 
Die score gaat van 0 tot 3, met als 
totale som van de vruchtbaarheid 50. 
Uiteraard mogen de groepen deze 
score niet zelf kiezen. Ze komen dit 
pas op het einde van het spel te weten 
waardoor ze tijdens het spel een beetje 
moeten gokken. 

Door: VKB Limburg

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Buiten

10 tot 30

1 uur

Minimaal 5

Een raster met 100 vakjes (2 per 
groepje) * pennen (2 per groep-
je) * stickers in 5 verschillende 
kleuren (300 stuks per kleur) * 
10 lepels * 10 harde bekers * 10 
lege flesjes * 10 keer een pen aan 
een touwtje * 20 tennisballen * 
5 kannen water * lucifers of een 
aansteker * 10 kaarsjes * 4 lege 
emmers * bloem * snoepjes

Doel
Verschillende teams strijden 
tegen elkaar en oogsten om ter 
meeste groenten.

Digitale speluitleg

Tuinen oogsten
Nu moeten de groepen proberen 
de grond uit hun tuin te oogsten. 
Hiervoor moeten ze per vakje telkens 
5 acties volbrengen. Lukt dat, dan zal 
de groep het aantal groenten (cijfer 
van 0-3) verdienen waarmee het vakje 
‘bevrucht’ is. De 5 acties zijn: 

1. Ploegen: lepel een beker vol met zand 
en maak er een mini-zandkasteel van. 

2. Bemesten: (flespoepen) bind een 
touw met een pen eraan rond je 
middel, probeer deze pen in een flesje 
dat op de grond staat te mikken.

3. Zaaien: gooi een blik om met een 
tennisbal vanop een afstand van X 
meter.

4. Water geven: spuw een kaarsje uit 
met water op een afstand van X meter. 

5. Oogsten: haal met je mond een 
snoepje uit een bak bloem.
Na een volbrachte opdracht krijgt de 
groep een sticker (specifieke kleur per 
actie) die ze mag plakken op een vakje 
in haar tuin.

Extra uitdaging
Je kan de moeilijkheid van de 
opdrachten verhogen indien nodig.
Je kan ook een tik- of ruilsysteem 
voorzien voor wanneer deelnemers 
van verschillende groepen elkaar 
tegenkomen onderweg naar de 
spelbegeleider (dus niet in hun eigen 

Tuinen bevruchten 
Elke groep krijgt een leeg raster. Daarin 
mogen ze cijfers van 0 tot 3 zetten. Let 
op dat de som van alle cijfers in totaal 
exact 50 is. Als het raster is ingevuld, 
geven ze dit terug aan de spelleiders. 
Elke tuin wordt nu toegewezen aan een 
andere groep. Zij krijgen hun tuin met 
bevruchtingsscores pas op het einde 
van het spel te zien.

Geef het eindsignaal. Nog niet alle 
vakjes zullen klaar zijn om te oogsten, 
maar dat dat hoeft ook niet, anders 
zal het spel te lang duren. Verzamel 
alle tuinen met stickers en overloop 
hoeveel punten elk geoogst vakje 
waard is. Tel alles samen en maak de 
winnaars bekend.

Spelverloop

Speleinde

tuin of bij een opdracht). Als iemand 
dan een sticker bij zich heeft, kan je die 
afpakken door een spelletje blad-steen-
schaar te spelen.Dagactiviteit
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Competitie der koninkrijken

Groepsindeling

Speluitleg

Maak minimaal 3 groepen. Dat kan 
willekeurig, bijvoorbeeld door van elke 
speler één schoen te verzamelen en die 
schoenen willekeurig in 3 groepen te 
leggen. De spelers behoren tot de groep 
waar hun schoen ligt. De begeleiding 
kan de groepen ook bewust indelen, 
bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat 
de groepen gelijkwaardig verdeeld zijn.

Elke groep vertegenwoordigt een 
koninkrijk en mag een leuke naam 
verzinnen voor dat koninkrijk. 
Vervolgens kiest elke groep een 
koning of koningin die tijdens het 
spel de leider is van de groep en 
doorslaggevende beslissingen moet 
maken. 

Het spel wordt gespeeld in 
verschillende rondes. Tijdens elke 
ronde duelleren 2 koninkrijken tegen 
elkaar. De andere groepen kunnen 
toekijken en aanmoedigen. 

Er wordt afgewisseld in de duels. 
Koninkrijk A start in een duel tegen 
koninkrijk B. Hierna zal koninkrijk 
B duelleren tegen koninkrijk C. 
Vervolgens zal koninkrijk A duelleren 
tegen koninkrijk C, enzovoort. 

Door: KLJ Merchtem

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Buiten

Minimaal 12

1 à 2 uur

Minimaal 2

Een touwtrektouw * grote papie-
ren * stiften * stoelen * een bal * 
2 kruiwagens * allerlei materiaal 
om een parcours te vormen (ke-
gels, stoelen, balken, hoepels, …)

Doel
Enkele koninkrijken duelleren 
tegen elkaar in een epische strijd. 
Welk koninkrijk blijft bestaan?

Digitale speluitleg

De koning uit het winnende koninkrijk 
mag een speler van het verliezende 
koninkrijk stelen. Deze speler sluit 
zich vervolgens aan bij het winnende 
koninkrijk. Enkel de koning mag 
niet gekozen worden, want hij moet 
het koninkrijk blijven leiden. Het 
verliezende koninkrijk zal vervolgens 
met een speler minder de duels moeten 
aangaan. 

Uiteindelijk zal een koning alleen 
overblijven in zijn team. Hij zal dan 
ook alleen een duel tegen een ander 
koninkrijk moeten aangaan. Verliest 
hij dit duel, dan sterft zijn koninkrijk 
uit en blijven de andere koninkrijken 
over. De koning sluit zich dan aan bij 
het koninkrijk dat het duel tegen hem 
won. 

• Kruiwagenrace: maak een 
parcours. Eén speler zit in de 
kruiwagen en één speler rijdt met 
de kruiwagen door het parcours. 
Iedere speler van het team moet 
het parcours tweemaal uitvoeren: 
eenmaal als bestuurder van 
de kruiwagen en eenmaal in 
de kruiwagen. De eerste groep 
waarbij iedereen tweemaal aan de 
beurt is geweest, wint. 

• Stoelenrace: Het team krijgt een 
beperkt aantal stoelen waarmee 
ze het terrein moeten oversteken. 
Niemand mag hierbij de grond 
raken. Het team dat als eerste de 
overkant bereikt, wint. 

Het spel is afgelopen wanneer er 
slechts 1 koninkrijk overblijft. Deze 
koning kan zich de sterkste koning 
met het sterkste rijk noemen! 

Mogelijke duels

Speleinde

• Touwtrekken
• Pictionary: één speler tekent een 

door de begeleiding gekozen 
spreekwoord. Zijn eigen team 
mag als eerste 45 seconden raden. 
Nadien mag het andere team ook 
beginnen raden. Ieder team tekent 
3 spreekwoorden. Wie hiervan de 
meeste geraden heeft, wint. 

• Tienbal: het team dat als eerste 
10 passen naar elkaar kan geven 
zonder de bal te laten vallen en 
zonder dat de bal wordt aangeraakt 
door een speler van het andere 
team, wint het duel. 

• Uitbeelden: één iemand per team 
beeldt een liedje uit. Tijdens de 
eerste 45 seconden mag enkel het 
team van de uitbeelder raden. 
Nadien mag ook het andere team 
raden. Ieder team beeldt 3 liedjes 
uit. Wie de meeste liedjes geraden 
heeft, wint. (Kan ook gespeeld 
worden met gorgelen of een kazou) 

• Muurzitten: alle spelers zitten 
tegen een muur met de benen in 
een hoek van 90 graden. Diegene 
die het langste kan blijven zitten, 
wint het duel. 

• Sloefschieten: elke speler werpt 
met zijn voet 1 schoen zo ver als 
mogelijk. Diegene die zijn schoen 
het verste kan wegschoppen, wint.

Dagactiviteit
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Autozoektocht

Groepsindeling

Speluitleg

Elke deelnemer krijgt een blad papier 
en tekent een auto zoals hij dat wil: 
rijdend of geparkeerd, in een bos of op 
straat, tussen andere auto’s of alleen, 
met open ramen of gesloten, een cabrio 
of een bestelwagen. Alle tekeningen 
worden verzameld. De deelnemers 
mogen nu zelf groepjes vormen van 
maximaal 5 personen. Opgelet: binnen 
elke groep moet elke getekende auto 
minstens één gemeenschappelijk 
kenmerk hebben dat niet voorkomt in 
de andere groepen. Bijvoorbeeld: alle 
auto’s van groep 1 rijden naar links. 

Vanavond of vanmiddag gaan we 
met z’n allen picknicken op een 
geheime locatie. De groep die als 
eerste toekomt, krijgt de hele maaltijd 
bediend door de groep die als laatste 
toekomt. Om zo snel als mogelijk 
op deze geheime locatie te geraken, 
mogen de teams gebruikmaken van 
een auto. Alleen moeten de groepjes 
ook de auto nog vinden, want ook die 
staat op een andere locatie. 

Door: KLJ Hoeleden

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Dorp of stad

Maximaal 5 per auto

2 à 3 uur

Bij +16: 1 begeleider per groep 
van 4 deelnemers. Bij +20: 2 alge-
mene spelbegeleiders

Een auto per groepje * een speel-
goedautootje * autokaarten * op-
drachten afgedrukt en opgehan-
gen op de juiste plaats per team * 
materiaal voor de opdrachten en 
het galgje * een verkleedkoffer 
* een picknick voor als het spel 
gedaan is

Doel
Een tocht waarbij tactiek, 
snelheid, gezond verstand en rij-
bewijzen nodig zijn om als eerste 
de eindlocatie te bereiken.

Digitale speluitleg

Bepaal wie mag beginnen 
Speel ‘Tussen 2 vuren’ met auto-

Spelverloop

kaarten. In het midden ligt een 
speelgoedautootje. De begeleiding 
roept bijvoorbeeld “cilinderinhoud”. 
Van elke groep probeert de persoon 
die dan op zijn kaartje de hoogste 
cilinderinhoud heeft om zo snel 
mogelijk het speelgoedautootje naar 
het eigen team terug te brengen. De 
winnaar krijgt vervolgens de kaarten 
van de andere ploegen en de verliezende 
ploegen trekken een nieuwe kaart uit 
de stapel. Als de stapel op is, worden de 
kaarten per ploeg geteld. De ploeg met 
de meeste kaarten, mag als eerste aan de 
volgende opdracht beginnen.

Wie heeft de sleutel?
De groep die zonet gewonnen heeft, 
mag beginnen. De deelnemers zitten 
in een kleine auto die we laten bollen 
in eerste versnelling (opgelet: zorg dat 
je voor niemand een gevaar vormt en 
doe het dus zeker niet op de openbare 
weg). Terwijl de auto bolt, moeten alle 
deelnemers zo snel mogelijk één plaats 
doorschuiven in de auto. Als dit lukt 
binnen de minuut, krijgen ze de naam 
van de persoon bij wie zij hun sleutel 
kunnen ophalen. Die persoon kan zich 
ergens in de omgeving van het lokaal 
of van het  kampgebouw bevinden.

Sleutel ophalen en opsplitsen
De deelnemers gaan naar de juiste 
locatie om hun sleutel op te halen. Bij 
de sleutel zit ook een brief: 

“Proficiat! Jullie hebben de sleutel van de 
auto gevonden. Nu moeten jullie enkel 

nog de bijpassende auto vinden, die op een 
volledige andere locatie geparkeerd staat. 
Splits jullie groep in twee. Deel A moet 
zich gaan verkleden met de kleren uit de 
kist aan de kerk. Nadat jullie verkleed zijn, 
vertrekken jullie te voet in noordwestelijke 
richting. Jullie zullen de locatie van de 
auto per sms doorgestuurd krijgen van deel 
B van de groep. Probeer zo snel mogelijk 
daar te geraken. Pas op! Zorg wel dat de 
andere groepen doorheen de rest van het 
spel niet zien welke verkleedkleren jullie 
aanhebben. 

Deel B komt terug naar het lokaal of de 
kampplaats. Jullie proberen aan de hand 
van tips de exacte locatie van de auto te 
vinden. Van zodra jullie de locatie hebben, 
mogen jullie die via sms doorsturen naar 
deel A van de groep. Daarna mogen jullie 
ook zelf vertrekken en zo snel mogelijk aan 
de auto proberen te geraken. Aan de auto 
ligt een papier met verdere instructies.”

Zoek de auto
De deelnemers uit de B-teams van elke 
groep komen terug naar het lokaal 
of de kampplaats. Daar voeren ze 
opdrachten uit om letters te mogen 
raden van een Galgje-spel. Elke groep 
heeft een eigen galg zodat ze niet 
weten welke letters de andere groep al 
geraden of gevonden heeft. Per gelukte 
opdracht mogen ze één letter raden. 
Als ze de locatie weten, mogen ze die 
via sms doorgeven aan de verklede 
wandelaars/lifters van hun groep en 
mogen ze zelf vertrekken om al liftend 
de plaats van hun auto te bereiken.

Dagactiviteit
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De groep die als eerste geparkeerd 
staat op de eindlocatie, wint het spel 
en  wordt de rest van de avond bediend 
door de groep die als laatste toekomt.

Speleinde

Op pad naar de geheime locatie
De auto’s van elk team staan op 
dezelfde drukke parking, maar hoeven 
niet bij elkaar in de buurt te staan. 
Als een team op de parking aankomt, 
moeten ze dus eerst op zoek naar de 
auto die bij hun sleutel past. Als ze 
de auto gevonden hebben, maken ze 
hem open en vinden ze een brief in 
de auto. Op deze brief staan 6 logo’s 
van winkels of marktkramen. In elk 
van deze 6 winkels of marktkramen  
vinden ze een tip die hen naar de 
eindlocatie leidt. De tips die KLJ 
Hoeleden gebruikte, vind je in de 
Spelendatabank, achter de QR-code. 
Als alle raadsels opgelost zijn en de 
groep de eindlocatie weet, rijden ze 
hier zo snel mogelijk naartoe.
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Hofspel

Speluitleg
Verdeel de deelnemers in groepen van 
7. De groepen moeten op het einde van 
het spel zo veel mogelijk geld proberen 
te verzamelen door hun eigen melk 
te verkopen. Maar voor het zover is, 
moeten ze een heel proces (dat bestaat 
uit 6 stappen) doorlopen om de melk te 
produceren. Door opdrachten tot een 
goed einde te brengen, kunnen ze dit 
volledige proces vlekkeloos doorlopen.

Door: KLJ Ingooigem

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Grasveld

Minimaal 7

2 à 3 uur

1 per post (dus 6) of 1 per groep

Enkele objecten die thuishoren 
op de boerderij (of afbeeldingen 
ervan), zoals een riek, stro, een 
tractor, een silo, een stal, … * 
een blad met kenmerken van de 
bestuursleden * een puzzel * 5 
glazen * 4 messen * raadsels * 
jutezakken of bigbags

Doel
Toon dat jij de beste melkboer 
bent door zo veel mogelijk melk 
te produceren en te verkopen aan 
de beste prijs.

Digitale speluitleg

Post 1: Zaai tarwe
De leden doen aan terreinverkenning. 
1 iemand van de groep mag zich even 
afzonderen. Dan krijgen de anderen 
een object dat thuishoort op de 
boerderij. De andere persoon mag dan 
terugkomen. A.d.h.v. ja-/nee-vragen 
moet hij achterhalen welk object hij is.
Heeft hij het juist, dan krijgt de groep 
1 bezaaid veld. De leden kunnen 
maximaal 3 bezaaide velden krijgen. 
Als de persoon het niet kan raden, dan 
krijgt die een tweede kans.

Post 2: Bemesting voor het graan 
De deelnemers krijgen een blad met 
daarop allemaal foto’s die kenmerken 
voorstellen van het bestuur. Bij elk 
bestuurslid horen 3 kenmerken. 
Per correct bestuurslid (alle 3 de 

Opdrachten

eigenschappen bij de juiste persoon) 
krijgen ze 1 ‘bemesting’. Er zijn 2 
correcte bestuursleden nodig om 1 veld 
te bemesten.
  
Post 3: Het graan oogsten
De leden moeten een puzzel maken. De 
puzzelstukken liggen verdeeld over het 
terrein. Ze moeten die dus eerst zoeken 
om daarna de puzzel samen te leggen.
Lukt het hen, dan krijgen ze een zak 
graan voor hun koeien.
 
• 1 veld + 2 bemesting = 1 graan
• 2 velden + 4 bemesting = 2 graan
• 3 velden + 6 bemesting = 3 graan
• Een veld zonder bemesting (of 

omgekeerd) levert niets op.
  
Post 4: Koeien kopen
Een boer en zijn koeien, die hangen 
aan elkaar als lijm, daarom moeten de 
leden bewijzen dat ze een sterke groep 
zijn. Per goed uitgevoerde opdracht, 
krijgen ze 1 koe (met een maximum 
van 3 koeien). Let op: ze kunnen geen 
koe verdienen als ze het geen eten 
kunnen geven (dus als ze geen zak 
graan hebben).

Opdracht 1: Kringzit
Iedereen staat in een kring zo dicht 
mogelijk tegen elkaar, buik tegen rug. 
Je binnenste voet staat met zijn punt 
tegen de hiel van de vorige. Iemand 
telt af en iedereen gaat gelijktijdig 
zitten, zodat ze op de schoot van 
hun ‘achterbuurman’ zitten. Als 
iemand valt of uit de kring stapt, is de 
opdracht mislukt.

Opdracht 2: Zwevend glas
Plaats 4 glazen in een vierkant op 
30 cm van elkaar. De leden krijgen 4 
messen en een vijfde glas. Ze moeten 
dit glas doen zweven boven de andere 
glazen, zonder de glazen en de messen 
vast te houden.

Opdracht 3: Op handen en voeten
Heel de groep stelt zich zo op dat er 
slechts 3 voeten en 2 handen de grond 
raken. In die houding moeten ze 5 tellen 
blijven staan. Je mag geen voorwerpen 
gebruiken en andere lichaamsdelen 
mogen de grond niet raken.
   
Post 5: Een melkrobot kopen
Een robot is een slimme machine. 
Een boer wordt geacht gezond 
boerenverstand te hebben. Tijd om dit 
te bewijzen. De leden moeten raadsels 
oplossen. Per juist antwoord, krijgen 
ze 10 liter melk, met een maximum van 
30 liter melk per koe.
   
Post 6: Melk verkopen
Nu moet de melk gunstig verkocht 
worden. De leden bepalen de prijs 
aan de hand van een wedstrijdje 
jutezakspringen tussen. De groep die 
als eerste terug neerzit, kan haar melk 
verkopen aan 0,35 euro per liter, de 
tweede groep aan 0,30 euro en de derde 
groep aan 0,25 euro.

De groep met de grootste omzet (aantal 
liter melk x prijs), wint.

Speleinde

Dagactiviteit
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Temptation KLJ

Speluitleg
Alle leden kiezen voor dit spel 
een partner. Nadien gaat iedereen 
individueel naar de leiding. Elk lid 
krijgt van de leiding te horen of het een 
trouwe of ontrouwe partner is tijdens 
het spel.

De koppels krijgen opdrachten. De 
ontrouwe personen doen bij elk spel 
minder moeite. Op het einde van 
het spel is er een kampvuur waarbij 
iedereen moet zeggen of ze een trouwe 
of ontrouwe partner hadden en of ze 
nog samen willen blijven. De ontrouwe 
persoon die de minste punten heeft én 
waarvan de partner niet heeft geraden 
dat hij/zij ontrouwe is, wint het spel. 

Door: KLJ Oostmalle

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Buiten

Minimaal 4

2,5 uur

Minimaal 2

Een hoepel *  verf * affiches * 
plakband * blinddoeken * een 
hart (knuffel) * plateaus * plas-
tieken bekers * water * stoelen

Doel
Aan de hand van opdrachten 
ontdekken KLJ’ers of ze hun 
partner al dan niet kunnen  
vertrouwen.

Digitale speluitleg

Opdrachten

Iedereen mag in groep zeggen of ze 
denken dat hun partner trouw of 
ontrouw is. Nadien vertelt de leiding 
wie allemaal aangeduid werd als 
ontrouw. De ontrouwe persoon die de 
minste punten heeft én waarvan de 
partner de ontrouw niet geraden heeft, 
wint het spel. 

Speleinde

1. Zoals jullie weten wordt er op 
Temptation Island graag gescoord. 
In het midden van het veld ligt een 
roos (hoepel). De bedoeling is dat van 
alle koppels op hetzelfde moment één 
iemand geblinddoekt tien rondjes 
draait en nadien probeert om de roos te 
vangen. De partner mag aanwijzingen 
roepen. Het koppel dat als eerste scoort 
(persoon staat in de hoepel), wint.

2. Op Temptation Island wordt er 
ook graag met verf gespeeld. Van elk 
koppel doet één iemand een witte 
affiche aan (prooien). De anderen (de 
jagers) duwen hun hand in de verf en 
proberen een handdruk op de affiches 
van de prooien te zetten (niet bij de 
eigen partner, die beschermen ze). 
Als je een handdruk op je affiche hebt 
staan, verlaten jij en je partner het spel.

3. Temptation Island vindt steeds 
plaats op een exotisch eiland waar zon, 
zee en strand centraal staan. Van elk 
koppel gaat één iemand geblinddoekt 
op een badhanddoek liggen. De 
anderen masseren iedereen. Kunnen de 
geblinddoekten raden welke massage 
van hun partner was? 

4. Op Temptation Island is het de 
bedoeling dat de verleiders het hart van 
hun geliefde proberen te veroveren. 
Er wordt een kring gevormd met één 
persoon van elk koppel. Deze personen 
staan tegen elkaar met hun gezicht 

naar buiten (naar de partners). In het 
midden van de cirkel ligt een hart 
(knuffel). De personen buiten de cirkel 
moeten proberen het hart te veroveren 
(vast te pakken). De personen in de 
cirkel mogen tegenwerken. Het koppel 
dat er als eerste in slaagt om drie keer 
het hart te veroveren, wint.

5. Zoals jullie weten, worden er op 
Temptation Island heel wat feestjes 
gehouden. We gaan eens kijken wie het 
beste de controle kan houden in een 
dronken toestand. Persoon 1 van elk 
koppel moet met een borstel boven het 
hoofd 15 rondjes draaien en daarna een 
plateau met gevulde bekers naar zijn/
haar partner brengen. Ook omgekeerd 
wordt het spel gespeeld. Het koppeltje 
dat de meeste bekers rechthoudt, wint.

6. Op Temtation Island wordt het 
onderste uit de kan gehaald. Van elk 
koppel neemt 1 iemand plaats op 
een stoel. De partners proberen hun 
wederhelft te verleiden met een mooi 
dansje, gedichtje, liedje, … De jury 
beslist wie dit het beste heeft gedaan. 

Avond- of nachtspel
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Democratiequiz

Speluitleg
In deze quiz speelt iedereen 
individueel. Er zijn verschillende 
rondes waarin vragen gesteld worden. 
Je krijgt een punt als je het antwoord 
hebt gegeven dat het meeste voorkomt. 
Het is dus niet belangrijk of een 
antwoord juist of fout is. Let op: 
het is wel belangrijk dat iedereen op 
hetzelfde moment antwoordt.

Door: KLJ Aartselaar

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Binnen of buiten

Minimaal 5

2 uur

1 à 2

Tafelopstelling in een U-vorm 
* Per persoon een papier en een 
balpen of een gelamineerd wit 
A5-papier dat kan dienen als  
antwoordbord en een white-
boardstift

Doel
Een quiz waarbij de meerderheid 
bepaalt wat het juiste antwoord is.

Digitale speluitleg

Ronde 1: Kennismakingsronde
• KLJ is leuk of niet leuk?
• Bestaat een roedel uit wolven of 

uit schapen? 
• Is een Chihuahua een hond of een 

rat?
• Doe-opdracht: steek je hand op of 

niet. Wat het meest gebeurt, wint.

Ronde 2: Akkoord of niet akkoord
• Het KLJ-lied bevat drie klappen en 

1 ‘Hoo’ in elk refrein.
• Bier na wijn is venijn.
• Gezegd is gezegd, is gezegd.

Ronde 3: Bordshameronde
• Eet je bij het ontbijt Nutella of 

Kwatta?
• Eet je bij rijst curry of appelmoes?
• Eet je bij frieten wel of geen 

satékruiden?

Mogelijke rondes

De persoon die de meeste punten kan 
verzamelen, wint.

Speleinde

Ronde 4: Dilemmaronde 
(Kies 1 van de 2 opties)
•  Je partner speelt fanatiek blokfluit 

OF in het openbaar vervoer moet 
je elke keer bij een vreemde op de 
schoot gaan zitten.

• Al je drollen moeten met een foto 
op Facebook komen OF je kan niet 
alleen naar het toilet.

• Elke keer als het regent moet je 
hard huilen OF elke keer als je 
een hond ziet moet je hem een 
kwartier volgen.

• Elke elfde van de maand gaat er 
een gigantisch confettikanon af in 
je huis OF elke keer voor de kassa 
moet je een polonaise beginnen.

•  Je werkt, woont en eet in de Ikea 
OF als je hardop lacht krijg je een 
stroomschok.

Ronde 5: Muziekronde
• Van wie is het liedje Ayo 

Technology? Milow of Justin 
Timberlake?

• Van wie is het liedje I got a woman? 
Ray Charles of Kanye West?

• Welk liedje bevat deze melodie ...? 
(Neurie of gorgel iets) 

• Vervolledig de lyrics: We built this… 

Ronde 6: Ik-heb-nog-nooit-ronde 
(Steek je hand op als je het wél al 
gedaan hebt)
• Ik heb nog nooit naakt in een 

zwembad of zee gezwommen.
• Ik heb nog nooit iets gestolen van 

meer dan 10 euro. 
• Ik heb nog nooit tegen mijn ouders 

gelogen dat ik dronken was.

Ronde 7: Perceptieronde
• Wie zit er naast jou?
• Welke kleur kleren wordt het 

meest gedragen?
• Hoeveel sjaaltjes zie je?

Ronde 8: Stemtestronde 
(Eens of oneens)
• De sociale zekerheid moet volledig 

gesplitst worden tussen de 
deelstaten.

• Er moeten evenveel vrouwen als 
mannen in de Vlaamse regering 
zitten.

• Je moet worden belast op het 
gebruik van je auto, niet omdat je 
er één bezit.

Ronde 9: Letterlijke 
spreekwoordenronde 
(Antwoord met ja of nee)
• Als je a zegt, moet je dan ook b 

zeggen?
• Kan je een omelet maken zonder 

eieren te breken?
• Lust een oude bok nog wel een 

groen blaadje?

Ronde 10: Metaronde
• De meesten steken hun 

rechterhand of linkerhand op.
• Er gaan meer mensen zitten 

dan rechtstaan bij het volgende 
antwoord.

•  Ik vind de quiz leuk of niet leuk.

Avond- of nachtspel
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The Hunger Games by night

Speluitleg
Net zoals in de Hunger Games moet 
je in dit spel alle tegenstanders 
uitschakelen. Natuurlijk gebruiken we 
kartonnen wapens, zodat we niemand 
letterlijk vermoorden. Tijdens het 
spel komen er op regelmatige basis 
opdrachten. Na ongeveer 20 minuten 
moet de opdracht volbracht zijn en 
wordt de bijhorende beloning of straf 
uitgedeeld. Vervolgens wordt er een 
nieuwe opdracht uitgelegd. De laatste 
persoon die overblijft met een leventje, 
wint het spel.

Door: Scouts Kruishoutem, goedgekeurd door KLJ Lubbeek

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Groot terrein of een bos

20 tot 40

1,5 uur

2 à 3

3 leventjes per persoon + enkele 
extra * ± 1 wapen (in karton) per 
persoon * lamp(en) * crêpepapier 
* voedselpakketten * rugzakken 
(± 1 per twee personen) * balpen-
nen en papier * ballonnen * flan 
(1 per twee personen) * bliksem 
van Zeus * drietand van Neptu-
nus * mjülner van Thor * bom-
gordel * plakband * fietslichtjes 
* tennisballen (± 1 per twee per-
sonen) * springtouwen (± 1 per 
vier personen) * een helm * een 
schild * een fietsrekker * korte 
sjorbalken (1 per twee personen) 
* theelichtjes 

Doel
Een spannend nachtspel op leven 
en dood.

Digitale speluitleg

Verdeel de deelnemers in duo’s. Alle 
duo’s staan bij een sjorpaaltje met 
een theelichtje op in een cirkel rond 
de ‘Hoorn des Overvloeds’. Dit is een 
lamp op een paal in het midden van 
het terrein. Rond de Hoorn liggen 
rugzakken met eten, slaapzakken 
en camouflagenetten verspreid. Er 
liggen nog geen wapens in de kring. 
In sommige rugzakken zit wel al een 
tennisbal. Iedereen heeft bij de start 
twee leventjes en een ballon rond zijn 
voet. Als de ballon na 20 minuten 
heelhuids teruggebracht kan worden, 
krijgen ze hun derde leventje. In de 
eerste ronde kan iedereen dus maximaal 
één leventje verliezen: de ballon. 

Spelverloop

Het spel begint als de spelleiders op 
de claxon van de auto duwen. (Dit mag 
gerust enkele minuten duren voor de 
spanning!) Op het moment van de start 
staat de lamp in het midden op de rode 
stand (rood crêpepapier). Dan is de 
zone rond de Hoorn onveilig en mag er 
gemoord worden. 

Na ongeveer 20 minuten wordt de lamp 
groen gemaakt en is iedereen binnen 
de zone van de paaltjes veilig. Dan 
worden de ballonnen gecontroleerd 
en de extra leventjes uitgedeeld. De 
volgende opdracht wordt aan iedereen 
uitgelegd. Nadien wordt de lamp weer 
rood. Hetzelfde gebeurt in elke ronde. 
Je kan zelf bepalen hoe lang elke ronde 
duurt (20-60min/ronde). 

Tussendoor worden er af en toe wapens 
of eten gedropt in de Hoorn. Dan zal 
de lamp rood knipperen. Op het einde 
liggen de sterkste teams waarschijnlijk 
te wachten naast de Hoorn om alle 
wapens te pakken. Om dit tegen te 
gaan, kan de lamp ook een derde kleur 
krijgen (wit). Op dat moment kunnen 
de spelleiders vanuit de Hoorn namen 
roepen van mensen die ze zien. Zij 
verliezen een leven.

Je kan elkaar vermoorden met wapens. 
Elk wapen heeft een unieke eigenschap. 
Als je iemand kan vermoorden, scheur 
je een leven van het slachtoffer stuk. 
Het slachtoffer steekt het kapotte 
leventje in de lucht en kan zo zonder 
gevaar te lopen terugkeren naar 
de Hoorn om het leventje aan de 

spelleiders te geven. Het slachtoffer 
blijft veilig tot de kust weer veilig is. 
Aanvallers die blijven hangen, geven 
het slachtoffer een langere veilige 
periode. Indien een granaat gebruikt is 
bij de moord, moet die ook gescheurd 
worden en meegegeven worden met 
het slachtoffer.

Ronde-opdrachten
• Ballon voor extra leventje 

(sommige groepen kunnen 
ballonnen vinden in hun rugzak en 
dus herstellen.)

• Maak een alliantie met minstens 
één ander duo. Als je niet met twee 
duo’s aanmeldt bij het volgende 
groene licht, verlies je 1 leventje

• De teamgenoten worden met 
één hand aan elkaar geplakt met 
papieren plakband. De plakband 
moet na de ronde nog intact 
zijn. (sommige groepen kunnen 
plakband vinden in hun rugzak en 
dus herstellen.)

• Iedereen raakt ‘besmet’ met een 
dodelijke ziekte: gedurende de 
volgende ronde wordt er een 
medicijn (flan) gedropt in de 
Hoorn. Elk duo heeft één medicijn 
nodig, anders verliezen ze elk een 
leventje. (Iedereen heeft hetzelfde 
medicijn, dus er kan gehamsterd 
of vernietigd worden.)

• Raadsel: gedurende deze ronde 
staat een grote gecodeerde 
boodschap aan de Hoorn des 
Overvloeds met een tip voor de 
ronde daarna. ‘Het volgende uur 

Avond- of nachtspel
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is al het water ook een wapen. De 
drietand van Neptunus maakt je 
immuun voor water.’ 

• Total mayham: Water is vanaf nu 
een wapen. Sommige duo’s zullen 
al klaar staan met water aangezien 
ze de tip al hebben ontcijferd.

• Nog niet iedereen is dood: 
Overblijvers krijgen een fietslichtje 
dat te allen tijde zichtbaar moet 
worden gedragen. 

Wapens
• Een heel arsenaal aan normale 

wapens: Deze wapens zijn gemaakt 
van karton en plakband. Wie 
aangeraakt wordt door zo’n wapen, 
verliest een leven. Een normaal 
wapen mag gesmeten worden, 
maar is onschadelijk van zodra het 
de grond raakt. Als er discussie is 
over wie het eerst de ander raakte, 
telt de lengte van het wapen. 
Langere wapens winnen van 
kortere wapens.

• Granaten: Dit zijn een aantal 
kartonnen granaten met een 
inkeping en zijn slechts één keer te 
gebruiken. Na gebruik moeten ze 
gescheurd worden en meegegeven 
worden aan de verliezer.

• Mannen en vrouwen: Deze wapens 
zijn normale wapens met de 
uitzondering dat ze respectievelijk 
enkel door vrouwen tegen mannen 
en door mannen tegen vrouwen 
kunnen worden gebruikt.

• Bliksem van Zeus: De speciale 
kracht is dat er geen schild tegen 

werkt. Dit is ook altijd het sterkste 
wapen als er discussie zou zijn.

• Drietand van Neptunus: Dit is een 
heel sterk wapen. De kracht ervan 
wordt tijdens de uitleg nog niet 
gegeven, want de spelers weten nog 
niet dat water een wapen wordt. 
Maak alleen duidelijk dat het zeer 
machtig is. Voorts is het een zeer 
groot wapen dat dus heel sterk is.

• Mjülner van Thor: Dit wapen komt 
steeds terug naar de houder ervan. 
Met andere woorden, zelfs nadat 
het weggesmeten is en de grond 
heeft geraakt, blijft het dodelijk. 
Zolang de eigenaar van de hamer 
leeft, blijft het wapen van hem.

• Bomgordel: Dit wapen draag je 
onder je kleren. Als de drager 
ervan zijn laatste leven verliest, 
ontploft de bomgordel en verliest 
ook de moordenaar een leven.

• Tennisballen: Deze wapens moeten 
geworpen worden. Ze zijn enkel 
schadelijk als ze geen contact 
meer hebben met de aanvaller 
(aantikken gaat dus niet met een 
tennisbal). Eenmaal ze de grond 
raken, zijn ze onschadelijk en kan 
iedereen ze oprapen.

• Springtouwen: Dit zijn Booby-
traps. De ‘aanvaller’ plaatst het 
springtouw op een strategische 
positie. Als iemand het spring-
touw aanraakt en de aanvaller kan 
direct ‘Gotcha’ roepen, verliest 
het slachtoffer een leventje. Kan 
iemand een springtouw oprapen 
zonder dat de aanvaller het ziet, 
dan is het springtouw van hem. 

De laatste persoon die overblijft met 
een leventje, wint het spel.

Speleinde

Beschermingen
• Helm: op het hoofd te dragen. Je 

bent veilig voor tennisballen.
• Schild: in de hand te dragen. Je 

bent veilig voor kartonnen wapens 
(alle normale wapens, granaten en 
de godenwapens), behalve voor de  
Bliksem van Zeus en de bomgordel.

• Fietsrekker: rond de enkel te 
dragen. Je bent veilig voor 
boobytraps.

• (Extra) Vampiercape: Breng dit 
zeker niet te vroeg in het spel, 

want het is nogal overpowered. Je 
bent immuun voor alle wapens, 
behalve voor de wapens die zijn 
ingepakt in zilverpapier. Word 
je toch geraakt door een zilveren 
wapen? Dan verliest de vampier 
twee leventjes. Zorg dus zeker voor 
genoeg zilveren wapens, anders is 
de vampier veel te sterk.
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De KLJ-awards

Voorbereiding

Speluitleg

Deze activiteit heeft een mooie 
inkleding nodig. Verdeel daarom de 
taken onder de leiding of het bestuur. 

• Het decoratieteam zorgt ervoor 
dat het KLJ-lokaal er awardwaardig 
uitziet.

• Het cateringteam zorgt voor 
lekkere hapjes en drankjes.

• De presentatoren voorzien 
de vragen en antwoorden (in 
bijvoorbeeld een Kahoot), leiden 
de awards tijdens de avond in 
goede banen en voorzien een prijs.

Bezorg je leden bovendien een 
uitnodiging in stijl.

In een KLJ-jaar gebeuren heel wat 
memorabele momenten. Deze 
momenten worden in verschillende 
categorieën opgedeeld, bijvoorbeeld 
‘mooiste kampmoment’, ‘beste 
spelenmaker’, ‘grootste blunder’ of 
‘leukste anekdote’. Tijdens de activiteit 
kan je stemmen op jouw favoriet in 
elke categorie. Uiteindelijk is je ganse 
afdeling dé grote winnaar en wordt er 
een prijs voorzien waar iedereen iets 
aan heeft.  

Door: KLJ Kleine-Spouwen

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Lokaal

Onbeperkt

1 uur

2 presentatoren

Een Kahoot * een beamer * een 
projectiescherm * hapjes en 
drankjes * zelf te kiezen prijzen

Doel
Een terugblik op toffe, grappige, 
iconische, elegante en minder 
elegante fratsen van het 
afgelopen KLJ-jaar

Digitale speluitleg

De presentatoren praten de avond 
aan elkaar. Terwijl er lekkere hapjes 
en drankjes worden geconsumeerd, 
mogen de aanwezige stemmen op 
hun favoriet binnen iedere categorie. 
De stemmen worden geteld en elke 
winnaar per categorie wint een prijs. 
Aan het einde van alle categorieën 
krijgt ook heel de groep een prijs. 

Spelverloop

Avond- of nachtspel
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De Strafste KLJ’er

Groepsindeling

Speluitleg

Afhankelijk van de groepsgrootte en 
het aantal dagen dat je op kamp of 
weekend gaat, kan je de opdrachten 
in grote of kleinere groepjes laten 
verlopen. Elke dag speel je twee 
opdrachten. Per opdracht valt er één 
iemand per groep af. Zorg er dus 
voor dat de groepsgrootte minimaal 1 
persoon meer is dan het totale aantal 
opdrachten.

Voorzie dagelijks na het avondeten 
ongeveer één uur de tijd voor het 
rode draadspel, dat telkens bestaat 
uit twee opdrachten. Per opdracht 
vallen er leden af. De laatste dag blijft 
er één persoon per groep over. Die 
groepswinnaars strijden tegen elkaar 
voor de eindoverwinning. 

Tip: Als je met twee of meer 
begeleiders bent, dan kan je 
verschillende groepen tegelijk de 
opdracht laten uitvoeren. 

Opdracht 1: Flespoepen
Je bindt een touw rond je taille en aan 
het uiteinde knoop je een balpen. Je 
moet de balpen in de fles proberen 
doen zonder dat je ze aanraakt. De 

Door: KLJ Eernegem

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Binnen of buiten

Minimaal 5

Dagelijks 1 uur

Minimaal 2

Flesjes * een touw * balpennen * 
meerdere spelkaarten * een 
rekensom * kladpapier * 
waterflesjes (25cl in plastiek) 
*  glazen * bekers * Smarties * 
rietjes * een bord met alle namen 
van leden die deelnemen * een 
zwarte marker voor het door-
strepen van de leden die zijn 
verloren

Doel
Elke dag zijn er nieuwe opdrach-
ten en nieuwe afvallers totdat er 
één echte Strafste KLJ’er overblijft. 

Digitale speluitleg

laatste die de balpen in de fles krijgt, 
valt af. Doorstreep de naam van de 
leden die afvallen op het bord.

Opdracht 2: Kaartenhuisje 
De leden moeten een kaartenhuisje 
bouwen van drie verdiepingen hoog. 
De laatste van de groep die zijn 
kaartenhuisje heeft gebouwd, valt af.

Opdracht 3: Schoensjotten
Doe een schoen uit en steek je voet er 
half in. Sjot nu vooruit en laat je schoen 
zo ver mogelijk vliegen. Het lid van wie 
de schoen het minst ver vliegt, valt af.

Opdracht 4: Rekenen 
Elk lid krijgt dezelfde rekensom. 
Wanneer je de rekensom hebt opgelost, 
laat je hem controleren door de 
begeleider. Is het antwoord correct dan 
ben je safe, is het fout dan mag je nog 
eens proberen. De laatste die het juiste 
antwoord vindt, valt af.

Opdracht 5: Bottle flip
Elk lid krijgt een vol flesje water. Ze 
mogen het leegdrinken volgens hun 
eigen inschatting. Het doel is om het 
flesje omhoog te gooien zodat het 
draait, in een poging het rechtop op de 
grond of tafel te laten landen. 

Opdracht 6: Tijd inschatten 
De leden zitten met hun ogen dicht op 
de grond en proberen één minuut in te 
schatten. Als ze denken dat de minuut 
gedaan is, staan ze recht. Diegene die 
her verst van de minuut zit, valt af.

Van elk groepje blijft 1 speler over. Alle 
groepswinnaars nemen het tot slot 
tegen elkaar op in een finalespel. Wie 
dit spel wint, wordt gekroond tot ‘De 
Strafste KLJ’er’.

Finalespel: Muurzitten
Zoek een muur met een glad 
oppervlak. De finalisten staan hiervoor 
met hun rug tegen de muur, zakken 
door de knieën en zetten hun voeten 
iets wijder dan schouderbreedte. 
De knieën zijn ongeveer 90 graden 
gebogen. De persoon die het langst kan 
muurzitten, wordt voor een jaar lang 
de Strafste KLJ’er.

Speleinde

Opdracht 7: Smarties op kleur  
Vul per deelnemer een beker Smarties. 
Het is de bedoeling dat ze door het 
zuigen aan een rietje, Smarties uit 
de beker halen en sorteren op kleur. 
Hierbij mogen de handen niet worden 
gebruikt en blijft de beker staan. 

Opdracht 7: Kaartblazen 
Er ligt een spel kaarten op een glas. De 
jongste van de groep mag beginnen 
en blaast als eerste op de kaarten. Er 
moeten kaarten afgeblazen worden. 
Hierna is de volgende aan de beurt. 
Dit gaat zo door tot de laatste kaart 
eraf geblazen wordt. De persoon die de 
laatste kaart eraf geblazen heeft, valt af.

Rodedraadspel
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Bekerbattle

Speluitleg
Er worden enkele spelletjes gespeeld 
waarbij de winnaar telkens een 
punt krijgt. Na elk spel wordt de 
tussenstand bijgehouden op een 
scorebord. Wie aan het einde van 
de activiteit of kampdag de meeste 
punten heeft, mag een unieke 
beker uitkiezen. Die bekers kunnen 
alle maten en vormen aannemen. 
Denk bijvoorbeeld aan plastieken 
Studio 100-bekers, mooi afgewerkte 
koffiebekers, sportfeestbekers of 
bloemvazen waar je uit kan drinken.

Door: KLJ Ertvelde

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Lokaal of kamplocatie

Minimaal 5

Rodedraad doorheen  
het kamp of weekend

2

Een scorebord met naam en sco-
re per lid * X-aantal drinkbekers 
(afhankelijk van het aantal dagen 
dat het kamp duurt of hoeveel 
drinkbekers je wil uitdelen

Doel
Win een battle en kies een  
unieke beker die heel het kamp 
of weekend van jou zal zijn.

Digitale speluitleg

Dag 1: dierenrondes, automerken of 
KLJ-afdelingen
De groep kiest enkele thema’s. Elk lid 
moet om beurten 1 woord zeggen dat 
past in het gekozen thema. Wanneer je  
niet kan antwoorden, doe je niet meer 
mee. Diegene die als laatste overblijft, 
mag de leukste beker uitkiezen.

 Dag 2: gênant verhaal
Elk lid vertelt een gênant verhaal, 
daarna mag de groep stemmen op het 
gênantste verhaal. Het lid met het 
meest gênante verhaal, krijgt punten. 
Je kan zo enkele rondes na elkaar doen. 
Variant: maak een top 3. Deze leden 
krijgen trapsgewijs punten. 

Spelverloop

Elke avond mag het lid met de meeste 
punten of het lid dat die avond de 
battle won een drinkbeker kiezen. 
Wie verdient tegen het einde van het 
weekend of kamp de meeste bekers?

Speleinde

 Dag 3: Time’s Up
Speel een korte versie van Time’s up. 
Elk lid mag iets uitbeelden. Elke keer 
als je iets juist raadt, krijg je punten. 
 
Dag 4: zotste belofte
Iedereen zegt een belofte die hij zou 
willen maken tijdens dit kamp. 
Bijvoorbeeld: ik wil elke dag 1 leiding 
masseren. Als elk lid een belofte 
gedaan heeft, wordt de zotste 
uitgekozen. Vervolgens mag iedereen 
die wil nog een zottere belofte maken. 
Hoe zotter de belofte, hoe meer kans je 
hebt om te winnen, maar de winnaar 
moet de belofte ook waarmaken, 
anders verdient hij de beker niet.

 Dag X: meer inspiratie
De dagen nadien kunnen de leden en 
de leiding in overleg een nieuwe battle 
kiezen. Hier zijn alvast enkele ideetjes.

Rodedraadspel

• Vertel de beste mop.
• Tel zo snel mogelijk de leeftijd van 

alle leiding op.
• Maak cocktails voor elkaar: De 

lekkerste cocktail wint.
• Doe een gezelschapsspelletjes-

avond. De grote winnaar van de 
avond mag een beker kiezen. 

• Speel PhotoRoulette (app). Elk lid 
moet foto’s uit zijn eigen filmrol 
toevoegen in de app en daarna 
raden welke foto van wie is. 

• Speel ‘Ik heb nog nooit…’
• Speel ‘Blackbox’.
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Tafelbingo

Speluitleg
Iedereen speelt voor zich. Uiteraard 
mogen leden overleggen met hun 
tafelgenoten.

Alle leiding krijgt tijdens het eten een 
bepaalde opdracht. De leden krijgen op 
hun beurt een placemat met een blanco 
achterkant en een balpen. De leiding 
moet de opdrachten tijdens het eten 
zo vaak mogelijk uitvoeren. De leden 
moeten aan het einde van de maaltijd 
zo veel mogelijk opvallende dingen die 
tijdens het eten gebeurd zijn noteren 
op hun placemat. Diegene die het 
meeste juist kan raden, wint.

Door: VKB Limburg

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Aan de eettafel

Onbeperkt

Gedurende de hele maaltijd. Je 
kan zelf kiezen of je tijdens alle 
maaltijden een tafelbingo doet 
of er 1 vast moment uitkiest

Hoe meer, hoe uitdagender

Placemats met een blanco  
achterkant * pennen voor elke 
deelnemer * opdrachtkaartjes * 
ovenwanten * de tekst van het 
KLJ-lied * het Schumacher-lied 
* een pyjama * een teddybeer * 
een megafoon * een helm met 
zwaailicht * een woordenboek * 
de tekst ‘Believe in love’ van Cher 
* een lijst met openingszinnen * 
een medaille

Doel
Een leuk rode draadspel voor 
tijdens de maaltijden.

Digitale speluitleg

• Deze middag eet jij als een hond: 
bord op de grond, kont in de lucht 
en op handen en voeten.

• Deze middag mag je enkel eten 
met ovenwanten.

• Telkens jij gaat zitten geef je eerst 
je stoel een lapdance, dan pas mag 
je zitten.

• Je begint op een random moment 
het KLJ-lied te zingen. Iedereen 
moet meezingen.

• Je daagt gedurende het 
tafelmoment constant mensen uit 
om glaasjes water te atten. 

Opdrachten
Aan het einde van de laatste maaltijd 
wordt de winnaar bekend gemaakt 
en ontvangt die een prijs of staande 
ovatie.

Speleinde

• Je verplaatst je alsof je met een 
F1-auto aan het rijden bent, terwijl 
je dit doet zing je het Schumacher-
lied 

• Je  moet zo veel mogelijk met 
gestrekte armen eten en drinken.

• Je moet gevoerd worden door 
iemand anders.

• Tijdens het tafelmoment loop jij in 
je pyjama rond met een teddybeer.

• Je mag deze middag alleen via de 
megafoon praten.

• Je laat het zwaailicht op je helm op 
een random momenten afgaan.

• Je leest de hele tijd op een 
poëtische manier een woord uit 
het woordenboek en de betekenis 
ervan voor.

• Kies je droompartner en waag je 
kans: vraag een deelnemer ten 
huwelijk.

• Wanneer een andere leiding 
iemand ten huwelijk vraagt, barst 
jij dramatisch in tranen uit en roep 
je “NEE, IK HEB BEZWAAR!”

• Test jouw meeste foute 
openingszinnen op de leden 
tijdens het eten. 

• Terwijl een leiding leden uitdaagt 
om atjes te doen, ben jij zijn 
grootste fan en moedig jij hem 
aan. 

• Als het zwaailicht aan is, moet jij 
doen alsof je de sirene bent.

• Telkens als de sirene en het zwaai-
licht gaan, kies jij een lid uit om 
te reanimeren als dokter of te 
fouilleren als politie.

• Zing Believe van Cher verschillende 
keren tijdens het eten.

• Telkens als iemand zingt, ben jij 
een tolk voor de dove mensen.

• Telkens als iemand zingt, begin jij 
een danssolo voor iedereen. 

• Nadat een definitie uit het 
woordenboek poëtisch werd 
voorgelezen, start jij een staande 
ovatie en blijf je maar voor de 
poëet klappen.

Rodedraadspel
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Weermolven

Groepsindeling

Speluitleg

Deel de groep op in 2 groepen tijdens 
de eerste dag van het weekend of kamp: 
de burgers en de weermolven. Per 5 
deelnemers heb je 4 burgers en 1 molf. 

Iedereen trekt een papiertje waarop 
zijn of haar rol staat. Niemand mag 
zijn rol tonen of vertellen aan een 
andere deelnemer. Elke deelnemer 
stuurt wel zijn rol via een sms naar de 
spelleider. De spelleider moet namelijk 
weten wie welke rol heeft om zo zowel 
de burgers als de weermolven tips te 
kunnen geven. 

Er zijn 2 potten snoep: een voor de 
burgers en een voor de weermolven. 
Iedere dag is er een opdracht. De 
burgers moeten ervoor zorgen dat de 
opdrachten lukken, de weermolven 
moeten ervoor zorgen dat ze 
mislukken. Doorheen heel het spel 
houdt iedereen zijn rol geheim. 

Bij de start van het spel zijn de snoep-
potten gelijk verdeeld. Wanneer een 
opdracht wordt gespeeld, zal er een 
deel uit de pot van de verliezers bij de 
winnaars worden aangevuld. Door het 
uitvoeren van de opdrachten kan er 
snoep verdiend of verloren worden. 

Door: KLJ Nationaal

Plaats

Aantal deelnemers

Duur

Aantal begeleiders

Materiaal

Lokaal of kamplocatie

Per 5 deelnemers heb je ongeveer 
1 molf nodig

Rodedraad doorhen  
het kamp of weekend

1 à 2

2 grote glazen potten van dezelf-
de grootte * snoepjes * 2 fluohes-
jes * een dobbelsteen * 2 emmers 
* stiften * water * 20 wasknijpers 
* 2 diepvrieszakken * 2 ballonnen 
* 2 eieren * 5 KLJ-sjaaltjes

Doel
Een teambindend spel waarbij 
burgers en weermolven tegen 
elkaar strijden. Winnen de  
burgers of saboteren de  
weermolven de opdracht?

Digitale speluitleg

’s Middags wordt er een stemming 
georganiseerd waarbij iedereen iemand 
mag verdenken. De persoon die het 
meest verdacht wordt, moet vanaf 
dan tot de volgende stemming een 
fluohesje dragen zodat iedereen goed 
ziet waar deze persoon zich bevindt en 
zo minder goed kan saboteren. 

Tijdens het eerste middagmaal wordt 
er ook een burgemeester gekozen. 
Die burgemeester zal dagelijks de 
stemming leiden.

Daarnaast is er nog een plottwist. De 
persoon die de stemming verliest; moet 
bij de spelbegeleider gooien met een 
dobbelsteen. Als de verliezer een burger 
is en hij gooit een 4, 5 of 6, dan wordt 
hij ook een weermolf. Een weermolf 
blijft altijd een weermolf, ongeacht wat 
hij gooit. De weermolf dobbelt vooral 
om de schijn hoog te houden.

Doorheen het spel zijn er ook extra 
opdrachten waarmee deelnemers tips  
over de anderen kunnen verzamelen. 

Opdracht 1 
Er zijn 2 emmers die tot aan een streep 
gevuld zijn en die niet verplaatst 
mogen worden. De burgers moeten 
ervoor zorgen dat de emmers gevuld 
zijn of blijven tot aan de streep tegen 
het middagmaal van de volgende dag. 
De weermolven zorgen ervoor dat 
de emmers boven of onder de streep 
gevuld zijn. 

Opdrachten

Opdracht 2
Iedereen krijgt een wasknijper en 
schrijft hier zijn eigen naam op. 
Vervolgens moet de wasknijper altijd 
zichtbaar zijn op de kledij van de 
deelnemer. Tegen de middag van de 
volgende dag zorgen de burgers ervoor 
dat iedereen de eigen wasknijper heeft.  
De weermolven zorgen ervoor dat de 
wasknijpers verwisseld worden. 

Opdracht 3
Er zijn 2 dino-eieren ingevroren in 
een ijsblok. Die ijsblok mag niet stuk 
gegooid worden. De burgers moeten 
ervoor zorgen dat er 1 ei uit kan komen 
door de vrieslaag weg te werken. De 
weermolven zorgen ervoor dat de 
eieren niet kunnen uitkomen.

Rodedraadspel
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Tijdens het laatste middagmaal zegt de 
spelbegeleider hoeveel weermolven er 
exact zijn. Iedereen krijgt een papiertje 
en moet daarop noteren wie zij denken 
dat de weermolven zijn. Wanneer 
minimaal 2 burgers alle weermolven 
kunnen ontmaskeren, hebben de 
burgers gewonnen. Lukt dat niet, dan 
winnen de weermolven. De inhoud van 
de snoeppotten wordt tot slot verdeeld 
onder de rollen.

Speleinde

Opdracht 4
Er zijn 5 sjaaltjes verstopt. De burgers 
zorgen ervoor dat de sjaaltjes worden 
gevonden en bij de snoeppotten 
worden gelegd. De weermolven zorgen 
ervoor dat de sjaaltjes telkens op de 
originele plaats liggen. Opgelet: De 
sjaaltjes mogen niet verstopt worden 
op een andere plaats en er mag telkens 
maar 1 sjaaltje per verstopplaats zijn.

Opdracht 5
De burgers zorgen ervoor dat iedereen 
een rode stip op de neus heeft. De 
weermolven zorgen ervoor dat 
minimaal 1 persoon geen rode stip op 
de neus heeft

Extra opdrachten
Iedere dag kan je ook tips verdienen 
door extra opdrachten uit te voeren. 
Opgelet: de extra opdrachten mogen 
NIET verstopt worden op een andere 
locatie. Ze blijven dus steeds op hun 
plaats hangen.

• Wie tijdens het middagmaal van 
dag 2 iets geel draagt, krijgt een tip.

• Wie tijdens het middagmaal van 
dag 3 een onderbroek over de broek 
draagt, krijgt een tip.

• Wie tijdens het middagmaal van 
dag 4 een geschreven compliment 
voor iemand bij zich heeft en dit 
afgeeft, krijgt een tip.  

• Alle weerwolven zorgen ervoor 
dat ze een plaktattoo op hun 
lichaam hebben geplakt tegen het 
middagmaal van dag 5.

Hier vind je nog meer spelen
Ben je op zoek naar meer spelen? Hieronder vind je alvast een greep uit 
het aanbod van KLJ waar jij en je leidings- en bestuursploeg te allen tijde 

gebruik van kan maken.

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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