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Dit jaar presenteert KSJ-KSA-VKSJ Talent ten Top. Want we zijn er trots op!

Een televisieseizoen barst van de talentenjachten. Of het nu gaat om zang, dans of 
andere specialiteiten, elke keer duikt er ongekend talent op. Vacatures smeken om 
m/v met talent. Headhunters slaan hun slag. Er bestaan internationaal gerespec-
teerde prijzen voor uitmuntende realisaties van talenten in kunst, film, design … 
De roep naar talenten is luid. De jacht is open. Tijd om eens te focussen op talent 
binnen KSJ-KSA-VKSJ! Talent ten Top!

Binnen KSJ-KSA-VKSJ krijgen we als lid of leiding de ruimte en de tijd om onszelf te 
ontdekken. In de uitdaging van het spel of de ervaring van het groepsleven botsen 
we op eigen mogelijkheden of eigen beperkingen. Al spelend rollen we uit onze 
comfortzone en komen we in aanraking met nieuwe dingen. In de geborgenheid van 
de groep durven we hiermee te experimenteren. Vallen en opstaan hoort erbij. We 
weten toch: hier krijgen we de kans om opnieuw te proberen.

Gaandeweg komen we te weten waar we min of meer goed in zijn. Gaandeweg krij-
gen we er meer appreciatie voor. KSJ-KSA-VKSJ zorgt op gepast wijze voor podium 
of publiek. Zo mag Sander eens het openingswoordje op het groepsfeest verzorgen, 
wordt de sleutel aan Noor toevertrouwd, verschijnt Lottes kampverslag in het le-
denboekje, rekenen we op Berts sjortechniek … Hier en daar valt een complimentje 
of een bevestigend schouderklopje. Dit geeft ons zelfvertrouwen. We komen te we-
ten “Tiens, hier ben ik goed in” of “Hier heb ik aanleg voor.”

Als leiding krijgen we verantwoordelijkheden toegeschoven en taken toegewezen. 
Het ene lijkt ons op het lijf geschreven, terwijl het andere ons eerder uitdaagt. Wat 
goed aanvoelt, gaan we ontplooien en uitbouwen. We nemen er al eens de leiding 
in. Wat minder goed aanvoelt, maakt ons wat onzeker. Maar misschien biedt dat 
nieuwe mogelijkheden om te ontdekken wat we kunnen. Wanneer er al scherp 
gesteld kan worden wie wat goed kan, wie waarin uitblinkt, kunnen we taken op 
maat verdelen, stellen we gericht verantwoordelijken aan of geven we gepaste op-
drachten.

‘TalenT Ten Top’
BasIsTeksT
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Eenmaal talent komt bovendrijven, zijn we nieuwsgierig naar wat een ander te bie-
den heeft. Soms gaat de aandacht naar één persoon of groepje. Dat mag echter niet 
ten koste gaan van anderen. Een waakzaam oog is dus vereist om te zien dat er nie-
mand vertrappeld wordt op weg naar de talententop. Daarom is het belangrijk om 
elkaars talenten en grenzen te respecteren. Niet iedereen heeft immers dezelfde 
talenten.

Het ene talent is misschien subtiel en onuitgesproken, eerder verborgen of niet 
meteen als talent erkend, terwijl een ander heel zichtbaar en opvallend is. Dit mag 
echter geen reden zijn om personen uit te sluiten of te pesten. Uiteindelijk heeft 
iedereen talent en eender welk talent je hebt, je hoort erbij. Daarom houden we 
in KSJ-KSA-VKSJ niet zozeer een klopjacht naar toptalent, maar stimuleren we een 
zoektocht naar het talent in elk van ons.

Het ontdekken van talent is verrijkend voor onszelf en een meerwaarde voor onze 
KSJ-, KSA- of VKSJ-groep. Maar pas wanneer we onze talenten samen leggen, kun-
nen we de grenzen van onze groep verleggen. Samenwerking stelt ons als lid in staat 
om opdrachten te volbrengen en allerlei uitdagingen aan te gaan. Met de leiding 
organiseren we samen originele activiteiten en succesvolle evenementen en reali-
seren we een goed draaiende werking. Elk talent functioneert als een radertje in de 
hele machinerie. Zo bouwen we aan een sterke groep, waarbij we kunnen terugval-
len op een diversiteit aan kennis en kunnen.

We houden de focus echter niet enkel op KSJ-KSA-VKSJ. Wat we leren en ontdek-
ken tijdens onze ‘jeugdbewegingscarrière’, betekent ongetwijfeld een meerwaarde 
buiten de jeugdbeweging en in ons verdere leven.
Tijdens het leren en ontdekken, maken we van onze talenten gebruik om onze com-
petenties aan te wenden en aan te scherpen. Zo worden we competente mensen 
met Talent ten Top!
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Haas huppelt al snuffelend door het bos. Hij is op weg naar het grote bosfeest en hij 
geniet van zijn uitstapje. In de nazomer kan hij het bos echt wel smaken. Een avond-
zonnetje priemt tussen de weelderige kruinen door en verwarmt zijn donzige rug. 
Een zuchtje verkoelende wind aait zijn lepels, terwijl hij met volle teugen de geuren 
van zijn bos opsnuift. Heerlijk. Heerlijk. Hee … Zijn gelukzalig gevoel stopt prompt 
wanneer hij een sterke, nare geur ontwaart. Bah! Zijn nekharen springen overeind 
terwijl hij alert de omgeving afspeurt. Als de kust veilig is, probeert hij het geurspoor 
te volgen. Na enige tijd vindt Haas de bron van het storende geurtje: in een dichtbe-
groeid bosje staat Hert te trillen op zijn poten! Angstzweet dus.

“Verdorie, Hert, wat sta jij hier te rillen en te trillen? Zo geraak je nooit op tijd op het 
feest hoor. En trouwens, moet jij in deze periode niet topfit zijn om ergens te staan 
burlen om de vrouwtjes te imponeren?” Hert staat er wat slapjes bij. Hoe bronstig 
hij ook is, hij kan niet deelnemen aan de festiviteiten: angst heeft zich van hem 
meester gemaakt. “Straks opent het jachtseizoen en gaat de jager opnieuw op pad. 
Dan ben ik terug het opgejaagd wild. Ik zie dat echt niet zitten!”, verklaart Hert zich 
nader. Hert kan amper op zijn poten staan, waardoor Haas alleen zijn weg vervolgt.

‘TalenT Ten Top’
JaarThemaverhaal
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Ondertussen doet Uil een laatste inspectievlucht rond het feestterrein. Voor het 
feest van het jaar moet alles piekfijn in orde zijn. De eerste gasten arriveren perfect 
op tijd en het feest kan beginnen. De Mieren komen in formatie toe. Samen uit, 
samen thuis is hun leuze. Na wat nerveus gewriemel rond de bar begeven ze zich op 
de dansvloer. DJ Specht is van dienst. Met geweldige flair en met een zonnebril op 
de bek, geeft ze het ritme aan. Ze scratcht en roffelt er op los. Zo hoort Eekhoorn het 
graag, waardoor ze bij aankomst meteen de dansvloer opzoekt. Op het ritme van de 
muziek smijt ze haar acrobatische lijf volledig.

Everzwijn doet het wat rustiger aan en bekijkt alles vanaf de loungeruimte. Uil strijkt 
naast hem neer en vraagt hoe het met hem gaat. Hij is nog eventjes op zijn gemak, 
maar weldra moet hij voor het nageslacht zorgen. Dan ziet hij liever geen hagel rond 
zijn kop vliegen. Als hij de jager zou treffen, zou Ever hem wel een stomp verkopen. 
Tegen zijn geweer weet hij echter geen raad en de vrouwtjes evenmin. “Dat bete-
kent miserie, man”, besluit hij.

“Waar is kameraad Hert trouwens,” vraagt Ever. “Normaal staat hij rond deze tijd 
toch al te pronken op het feest?” Terwijl Ever en Uil het feestterrein afspeuren, flad-
dert Specht naar hen toe. Ze wil polsen of Uil klaar is voor zijn toespraak, maar van 
zodra ze haar zonnebril afzet, schrikken beide heren zich een bult. “Amai, Specht, 
hoe kom jij aan dat blauw oog?”
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Specht vertelt dat ze de dag voor het feest vrolijk zat te roffelen, om te oefenen voor 
het feest, toen ze rare geluiden hoorde. Ze ging voorzichtig een kijkje nemen, maar 
werd pardoes geraakt door een eikel, recht in haar oog! Blijkbaar was Eekhoorn zo 
ijverig aan het eikelschieten dat ze geen oog had voor nieuwsgierige omstaanders. 
Eekhoorn heeft zich wel meteen verontschuldigd, maar moest haar oefeningen ver-
der zetten om in vorm te zijn tegen dat de jager opduikt.

Specht besluit de zonnebril op te houden om de rest niet te doen schrikken. Ze 
spreekt af met Uil om nog eventjes te wachten met de toespraak, omdat nog niet 
iedereen aanwezig is.

Specht staat nog maar net opnieuw aan de draaitafel, wanneer gekakel de muziek 
overstemt. Tussen de bomen hadden Spin en Uil wat versiering opgehangen. Fazant 
is als een kieken zonder kop het feest binnengevlogen en is blijven steken in de rag-
draden waardoor de versiering naar beneden duikelt. De geboren komediant maakt 
er meteen een scène van, waarbij hij iedereen de indruk geeft dat het opgezet spel 
is.
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Uil weet wel beter. Dat was nu al dagen aan een stuk dat Fazant in de webben van 
Spin bleef steken. Er zit hem duidelijk iets dwars. Uil bekijkt het tafereel en merkt 
op dat er toch een speciaal sfeertje op het feest hangt. Het lijkt alsof de rivaliteit 
die af en toe tussen de dieren heerst, plaats gemaakt heeft voor ongerustheid en 
nervositeit.

Nu bijna alle dieren hier aanwezig zijn, wil Uil zijn toespraak gebruiken om eens te 
horen wat er precies gaande is. Uil klimt in de grote eik en maakt een einde aan het 
gekakel en gekonkel.

“Beste bosgenoten, ik ben verheugd jullie te mogen verwelkomen op ons bosfeest. 
Er moet me echter iets van het hart. Ik heb erg merkwaardig gedrag vastgesteld 
dat ik niet van jullie gewoon ben.” Meteen is iedereen van slag, want wat hebben 
ze verkeerd gedaan? Uil geeft wat voorbeelden aan zoals het gestuntel van Fazant, 
het blauwe oog van Specht en de ongerustheid van Ever. “Wat is er hier gaande?”

Eekhoorn werpt meteen op dat haar akkefietje met Specht echt een ongeluk was, 
maar Haas bevestigt dat het vreemde tijden zijn en vertelt over zijn ontmoeting met 
Hert. Daarbij slaat hij de spijker op de kop: “Als zelfs Hert met zijn machogedrag niet 
eventjes zijn concurrenten wil overtreffen, maar al bevreesd is door het komende 
jachtseizoen …”
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Het geroezemoes zwelt aan. De komst van de jager jaagt hen allen schrik aan. Haas 
beslist: “We moeten iets ondernemen!” “Akkoord, maar wat?” “Een groepsthera-
pie?” “Een grote verhuis?” “Alles aan het lot overlaten?”

 “Ik wil wel een plannetje smeden,” zegt Vos. Vos zit nooit om een listig plannetje 
verlegen. Zelf ziet hij de komst van de jager wel zitten. Hij maakt er telkens een 
spelletje van om de jager uit te dagen. Maar als hij mag meewerken aan een groots 
geheim plan tegen de jager dan zegt hij zeker niet nee! Plannetjes smeden is één 
van zijn specialiteiten! 

“Ik kan die jager te grazen nemen. Ik besluip hem, graai naar zijn broek, neem een 
hap en spurt pijlsnel weg!”, zegt Vos. “Hmm, ik denk niet dat de jager hiervan echt 
onder de indruk zal zijn”, meent Spin. “Kan jij beter, misschien?”, daagt Vos haar uit. 
“Wel beter … Zo zou ik het niet noemen, maar ik kan wel iets! Ik kan een draad span-
nen, onzichtbaar voor de jager, en terwijl hij jou achterna rent, zou hij erover strui-
kelen.” Die gedachte doet het gezelschap grinniken. Ze zien de jager maar wat te 
graag met zijn snoet in de modder vallen. “Stel dat ik een put graaf waarin hij valt!”, 
vult Everzwijn aan. “Die put zal je misschien wel zien liggen.” “Met een geruisloze 
scheervlucht over zijn hoofd waarbij ik zijn hoed oppik, zal hij omhoog kijken en de 
put niet zien!”, bedenkt Uil. “En ligt de jager eenmaal neer,” zeggen de Mieren, “dan 
kunnen wij in actie schieten. Een peloton kan zijn benen bewerken, een ander kan 
wat zaken aan hem ontvreemden …”
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Uil knikt aanmoedigend. Hierop had hij gehoopt. Samen kunnen we een oplossing 
bedenken. “Hoe krijgen we hem dan op het pad van onze valstrik?” vraagt hij. “Mis-
schien kan Hert hem lokken,” zegt Haas, “De jager heeft het toch altijd vooral op 
hem gemunt. Hert kan toch zo gezwind tussen de bomen laveren.” “Hem lokken 
kan ik ook,” zegt Fazant. Fazant weet als geen ander te pronken en met het nodige 
theater een ware slachtofferrol te vertolken. “Ah ja,” zegt Spin, “dat is het. Hert lok 
de jager van de rand van het bos, van zodra Hert stilstaat en de jager hem in zijn 
vizier neemt, begin jij te kakelen, zodat hij zijn aandacht op jou vestigt.” “Val dan 
plots zogezegd neer, alsof hij je geraakt heeft. Hij zal denken dat hij nog nooit zo’n 
makkelijke prooi kon vangen …” “Ah, en van zodra hij dichtbij Fazant is, val ik aan,” 
zegt Vos “ zodat jij, Fazant, stilletjes kunt verdwijnen.” “Ja! Die zal niet weten wat hij 
overkomt!”

Het plan krijgt stilaan vorm. Hert, Fazant en Vos zullen de jager toe leiden naar het 
bewuste pad. Spin en Everzwijn zorgen voor de hindernis. De Mieren zullen hem 
beroven.

“Ik denk dat we hem toch nog wat meer schrik moeten aanjagen. Ik heb net mijn 
scherpschutterstechniek bijgeschaafd. Ik kan hem wel wat rare tikken uitdelen met 
goedgerichte eikels, terwijl hij uit de put klautert.” zegt Eekhoorn.  “Haha, we kun-
nen hem doen denken dat hij zot wordt!” “Uil, jij kan toch een akelig geluid uitbren-
gen?” “En van een andere kant komt het getrommel van Specht en van nog een an-
dere kant het burlen van Hert …” “En als ik dan eens voor zijn neus sta te huppelen 
en te brabbelen. Dan wordt hij helemaal gek!” zegt Haas. De hele bende is razend 
enthousiast. Die jager zal niet weten wat hem overkomt! “Misschien ontbreekt wel 
nog één genadeslag …” merkt Vos op. Na wat voorstellen, de één al wat meer haal-
baar dan de ander, bedenkt Specht plots: “Als kind was Woody Woodpecker mijn 
grote idool. Als ik nu eens probeer een boom om te pikken, eentje dat zo recht 
naast zijn hoofd neervalt …” Allen kijken met verbazing naar Specht; niemand had 
verwacht dat de vrolijke Specht zo’n listig en duister plan kon voorstellen. Moest dat 
lukken is dat wel de kers op de taart!

Uil is tevreden. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het plan. Een steentje? Eerder 
een momentje voor elk zijn talentje! Samen kunnen ze de ongewenste bezoeker 
verjagen. Dit wordt TOP! “Wanneer beginnen we eraan?”



BosdIerengIds
personages van 

TalenT Ten Top



eekhoorn 
 

Herkenning
Zwiept er een kleine bruine acrobaat 
door de bomen, dan is het met veel 
zekerheid Eekhoorn. Je herkent haar 
dankzij haar borstelige pluimstaart van 
wel 18cm lang!

Gedrag
Eekhoorn kruipt vlotjes tot in de top 
van de bomen en terug. Ze springt zelfs 
graag zo sierlijk mogelijk van boom tot 
boom. Meestal hangt ze rond bomen 
met lekkernijen als hazelnoten, beuken-
nootjes, kastanjes, zaadjes van dennen-, 
spar- en lorkenappels … Hiervan legt ze 
ijverig voedselvoorraden aan. Maar ze 
lust uiteraard ook erg graag eekhoorn-
tjesbrood.

Geluid
Eekhoorn maakt per situatie een ander 
geluid. Bij opwinding klinkt een scherp 
‘tjuk-stuk-tjuk’, bij alarm ‘chroe-roe-
roe’ en ter begroeting van een bekende 
‘moek-moek-moek’. Maar ook kakelen, 
grommen en jammeren zitten in het re-
pertoire van Eekhoorn.

Talent
Eekhoorn is top in alles wat met sport 
en beweging te maken heeft, maar haar 
specialiteiten zijn acrobatie en dans.



everzwijn 
 

Herkenning
Everzwijn herken je aan zijn fors gestalte 
en zijn vervaarlijke hoektanden. Hier-
mee durft hij zeker uithalen wanneer 
hem iets niet zint. Hij legt met zijn 150 
kilo wel wat gewicht in de schaal.

Gedrag
In zijn zoektocht naar eikels en beuken-
nootjes kan Everzwijn een serieus stukje 
bosgrond omwoelen. Dit laat vaak een 
spoor van vernieling na. Graag hangt 
hij het zwijn uit in de modderpoelen, 
maar als je hem nodig hebt, staat hij 
voor je paraat. Een dappere krijger als 
het moet.

Geluid
Everzwijn maakt knorrende en brom-
mende geluiden. Als hij angstig is of in 
het nauw gedreven zit, produceert hij 
een hoog geschreeuw.

Talent
Everzwijn kent de kneepjes van het 
openluchtleven als de beste. Met zijn 
kracht kan hij stevig werk verzetten.



Fazant 
 

Herkenning
Met zijn blauw-rode kop valt hij wel op. 
Pronken doet hij graag met zijn lange 
staart met dwarse donkere strepen.

Gedrag
Meestal is Fazant rustig en heeft hij een 
statige houding, maar dat verandert 
compleet wanneer hij angstig is. Dan 
vlucht hij al kakelend en roepend weg. 
Dan loopt hij als een kip zonder kop 
rond.  

Geluid
Fazant kakelt er soms compleet op los. 
Het klinkt eerder als een serie metaal-
achtige rauwe kreten.

Talent
Fazant is een krak in toneelspelen, met 
in het bijzonder imiteren. Als een vijand 
nadert, doet hij alsof hij gewond is. Hij 
steelt vaak de show met zijn toneelkun-
sten.



haas 
 

Herkenning
Haas huppelt vrolijk door het bos. Je 
herkent hem aan zijn lange oren, ‘le-
pels’ genaamd, en zijn lange poten. Hij 
heeft een kort staartje. Wees uiterst stil 
als je hem benadert, want hij heeft een 
uitstekend gehoor en een sterke reuk-
zin.

Gedrag
Haas is een nachtdier. ’s Nachts of in de 
avondschemering trekt hij erop uit. Hij 
vermaakt zich prima in zijn eentje. In 
het voorjaar heeft Haas zotte buien en 
wordt hij wild en onvoorspelbaar. Dan 
zorgt hij wel voor enig entertainment.

Geluid
Bij nood slaakt Haas een hoge gil.

Talent
In zijn zotte periode slaat Haas soms 
wartaal uit, maar komt zijn welspre-
kendheid naar boven. Spelen met taal 
en taalgrapjes zijn volledig zijn ding.



hert 
 

Herkenning
Wat ruist er door het struisgewas? Is het 
een sierlijk, imposant beest? Hert is zijn 
naam! Onmiskenbaar met zijn vertakt 
gewei. Hert is de grootste in zijn soort, 
met een schouderhoogte van 125cm!

Gedrag
In de bronsttijd is Hert extreem vecht-
lustig. Hiermee hoopt hij de harten 
van de hindes te veroveren. Buiten de 
bronsttijd werkt Hert zich niet zo graag 
in de kijker. Hij graast liever op zijn ge-
mak en rust in het struikgewas.

Geluid
Hert maakt zijn typisch oergeluid, 
het burlen genaamd, enkel tijdens de 
bronsttijd. Anders blijft hij redelijk stil.

Talent
Ondanks zijn stoere uiterlijk is Hert is 
erg gevoelig en expressief. Met zijn 
stem kan hij iedereen imponeren. Dat 
uit zich vooral tijdens de bronsttijd. 



mieren   
 

Herkenning
De Mieren tref je altijd in groep aan. 
Ze zijn onafscheidelijk. Zie je er eentje, 
dan volgt er wellicht een ander in zijn 
voetsporen en daarachter nog eentje. 
Ze vormen zo lange rijen, maar van file-
problemen hebben ze nooit last.

Gedrag
De Mieren zetten alles in op samen-
werking. Het zijn harde werkers die 
zorgvuldig hun taken uitvoeren. Het 
mierennest krioelt van de bedrijvigheid. 
Er is altijd iets gaande. De Mieren zijn 
verzot op de honingdauw die bladluizen 
afscheiden.

Geluid
De Mieren zijn stille werkers. Je hoort 
hen dus nooit klagen. Onderling com-
municeren ze via geurstoffen.

Talent
Het is zo klaar als een klontje: de Mieren 
zijn top in teamwork! Samen kunnen ze 
alles en iedereen aan.



specht 
 

Herkenning
Specht herken je aan haar zwart-witte 
verenkleed en haar rood broekje. Hoor 
je geroffel dan kijk je best naar dode 
takken om Specht te spotten.

Gedrag
Specht is de opgewekte drummer van 
het bos. Ze roffelt op takken om haar 
territorium af te bakenen, maar ook om 
de ventjes te lokken. Toch blijft ze waak-
zaam. Na een drumsolo kijkt ze even 
rond om te zien of de kust nog veilig is. 
Ze loopt spiraalsgewijs tegen de stam 
van een boom op, op zoek naar voedsel 
tussen de schors of de bast.

Geluid
Behalve door de roffel laat Specht zich 
vaker verraden door een schelle “Tiep!”.

Talent
Specht is het muzikaal talent onder de 
bosdieren. Zoals haar kan niemand rit-
mes tokkelen.



spin 
 

Herkenning
Bengelend aan een touwtje het bos 
doorkruisen, dat kan enkel Spin. Voor je 
het weet, blijf je kleven in één van haar 
netten.

Gedrag
Spin is een evenwichtig, bedachtzaam 
type. Uiterst geconcentreerd kan ze 
urenlang onbeweeglijk in haar netten 
vertoeven. Niets zal haar zomaar uit 
haar lood slaan.

Geluid
Spin maakt geen specifiek geluid.

Talent
Spin is ongelooflijk handig met touwen. 
Ze maakt de meest ongelooflijke con-
structies en is een kei in touwspelletjes.



uil 
 

Herkenning
Uil meet zo’n 38cm, maar weegt slechts 
500g. Met zijn bruine tinten valt hij niet 
op tussen de bomen. Je vindt hem vaak 
op een tak van een holle boom. Daar 
nestelt hij zich graag.

Gedrag
Uil knapt overdag graag een uiltje, want 
hij is meestal ’s nachts actief. Met zijn 
scherp zicht en uitstekend gehoor weet 
hij zijn prooien te vinden. Met zijn ge-
ruisloze vlucht kan hij je wel verrassen. 
Dat kan hij eveneens met zijn wijsheid.

Geluid
Uil produceert het bekendste uilenge-
luid. Met een holle beverige triller jaagt 
hij ons de stuipen op het lijf. Een lang-
gerekte ‘hoe’ wordt na een korte pauze 
gevolgd door een trillend ‘hoehoehoe’, 
voor velen een bode van naderend on-
heil.

Talent
Uil is een kei in het oplossen van raad-
sels en breinbrekers, maar ook in focus- 
en concentratiespelletjes.



vos 
 

Herkenning
Met zijn roodbruine vacht valt Vos niet 
op in het bos. Maar de witte punt van 
zijn dikke, ruige staart trekt wel de aan-
dacht. Let maar op dat hij jou niet stie-
kem besluipt.

Gedrag
Vos is niet kieskeurig in zijn menu, dus 
zie je hem jagen op allerlei kleine en 
middelgrote dieren. Hij doet vaak con-
troletochtjes om zijn territorium af te 
bakenen. Wanneer hij een zaakje niet 
vertrouwt, zal hij dit voorzichtig beslui-
pen of gewoon vermijden.

Geluid
Vos heeft een variërend repertoire van 
ongeveer 24 huilende en blaffende ge-
luiden. Dat past hij in verschillende si-
tuaties toe.

Talent
Vos kan erg goed misleiden en afleiden. 
Door zijn sluwheid is hij een kei planne-
tjes smeden.
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vos
Met Vos in de hoofdrol

Vos kom uit je hol
Eén speler is de vos. Die staat aan de andere kant van het plein, tegenover de rest 
van de groep. De vos keert zich met zijn rug naar de groep. De groep stapt naar de 
vos toe en roept heel luid: “Vos, kom uit je hol!”. Deze zin wordt steeds herhaald 
door de volledige groep. De groep stapt zo ver mogelijk door tot aan de vos. Als de 
vos zich omdraait, loopt iedereen terug naar de startplaats. Degenen die door de 
vos getikt zijn, worden ook vossen. De vossen horen dus aan het geroep waar de 
groep zich ergens bevindt.

Vosje, vosje, hoe laat is het?
De spelers staan aan één zijde van het terrein. In het midden staat één speler, de 
vos. De leerlingen moeten vragen: “Vosje, hoe laat is het?” De vos antwoordt met 
een uur (bv. 9 uur). Dan moeten de speler dat aantal stappen zetten richting de vos. 
De spelers blijven vragen hoe laat het is. Wanneer de vos antwoordt: “Etenstijd!” 
draait deze zich om en probeert zoveel mogelijk spelers te tikken. De speler die als 
eerste getikt is, wordt dan de vos.

Vos op jacht
Alle spelers, behalve twee, staan in een kring dicht bij elkaar. Een speler, de vos, 
staat aan een kant (bv. rechts) van de kring. Een andere speler, de haas, staat aan de 
andere kant (bv. links). Beiden staan buiten de kring. De vos moet nu proberen de 
haas te tikken. De spelers in de kring moeten er voor zorgen dat de haas niet in de 
kring geraakt. Als de haas binnen geraakt, begint het spel opnieuw maar wisselen 
de vos en de haas van rol. Als de vos de haas kan tikken, wordt er een nieuwe vos 
en haas gekozen.

spelen meT TalenTen
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Sluwe spelletjes

Valse motten
Valse Motten is een kaartspel waarin je mag (lees als: moet) vals spelen om te kun-
nen winnen! De spelers leggen hun kaarten af volgens bepaalde spelregels. Door 
vals te spelen proberen ze nog wat sneller van hun kaarten af te komen. Ze moeten 
wel opletten voor de bewakingskever, want betrapte valsspelers krijgen nog extra 
kaarten bij. Wie als eerste al zijn kaarten doet verdwijnen, verdient de titel van Valse 
Motten. In het spel kan je een loopje met de spelregels nemen. Het is een klein han-
dig spelletje om overal mee naartoe te nemen. De spelregels zijn heel eenvoudig en 
op een minuutje uitgelegd. Te koop in de betere spelletjeswinkel.

De mol
Dit spel is gebaseerd op het alom bekende programma van Woestijnvis. Je ver-
deelt de groep in twee. Per groep trekt iedereen een papiertje. Op één papiertje 
per groep staat ‘De mol’. Degene die dat papiertje trekt, is de mol. Daarna laat je 
iedereen een persoonlijke fiche invullen. Bijvoorbeeld: wat zijn je hobby’s, wat is 
je favoriete muziek, welk eten lust je niet … De laatste vraag is ‘Ben je de mol?’. Zo 
weet je wie in elke groep de mol is.
Dan spelen de groepen tegen elkaar. Geef hen allerlei opdrachten of speel korte 
spelletjes (bv. honkbal, ken je vriendje …). De groep die wint, krijgt een hint over de 
mol in zijn groep. De mol moet ook tegen zijn eigen ploeg spelen dus moet hij zoveel 
mogelijk proberen te saboteren.

Blufverstoppertje
Kies in de groep één jager. De rest van de spelers zijn vossen. De jager heeft bijna 
alle vossen gevangen, maar er zit nog eentje in een vossenhol. De rest van de vossen 
weet waar het vossenhol is. Het doel van de groep is nu om het vossenhol met de 
overgebleven vos te bereiken en er bij te gaan zitten zonder dat de jager dat ziet. Als 
heel de groep bij in het vossenhol kan zitten zonder dat de jager het eerst vindt, is 
de groep gewonnen. Als de jager het vossenhol kan vinden voor de groep volledig 
erin zit, heeft de jager gewonnen. Een variant met walkie talkie is ook mogelijk. De 
groep weet niet op voorhand waar de verstopte vos zit. Hij moet via walkie talkie 
aan de groep duidelijk maken waar hij zit. Maar de jager heeft ook een walkie talkie 
en luistert dus mee. Het is dus zaak van de verstopte vos om niet te snel duidelijk 
te maken wat zijn exacte hol is. De jager en de groep moeten proberen elkaar in de 
waan te laten dat ze het vossenhol weten zijn.
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eekhoorn
Met Eekhoorn in de hoofdrol

Eekhoorntjesspel
Er zijn drie (of meer afhankelijk het aantal spelers) verschillende eekhoornfamilies:
• de blauwstaart familie: 7 spelers
• de geelstaart familie: 7 spelers
• de groenstaart familie: 7 spelers

Het bos wordt opgedeeld in twee delen: een speelveld en een quizveldje. Het doel 
is om zo veel mogelijk noten te verzamelen om de winter te overleven.

Speelveld
Voor het spel begint krijgen alle families de tijd om een mooie boom uit te kiezen 
waarrond ze een kamp bouwen met takken en bladeren. In dat kamp worden de 
eekhoorns hun voorraad blauwe, gele of groene staartjes gelegd. Nadat de kampen 
zijn gebouwd gaat de leiding op ronde om te kijken welke familie het mooiste eek-
hoornnest heeft gebouwd. Die ploeg krijgt vijf extra noten in de emmer (zie verder).
Het spel start echt bij het fluitsignaal en dan mogen de families beginnen rondlo-
pen. Het is de bedoeling dat ze elkaars staart afpakken (soort dassenroof; de staart 
achteraan in de broek met een deel eruit en dan afpakken door eraan te trekken). 
Als een speler drie staarten van de andere ploegen heeft, dan mag hij/zij naar het 
quizveld gaan. Als een staart wordt afgepakt dan moet die speler een nieuwe halen.
In het speelveld loopt soms ook een jager (leid(st)er) rond. De jager kan de eek-
hoorntjes tikken waardoor ze gevangen worden in het clubhuis van de jager. Hier 
moeten de eekhoorntjes wachten tot ze door een ander familie eekhoorntje wor-
den teruggekocht met een staart van een andere ploeg.
Het speelveld en quizveldje zijn van elkaar gescheiden door een eekhoornbrug (= 
apenbrug) en wat hindernissen (rond de boom lopen, kruipen over de grond). Aan 
de eekhoornbrug staat de Oppereekhoorn (leid(st)er) om toe te kijken en te contro-
leren of ze drie staarten bijhebben. De spelers moeten het parcours als een als een 
echt eekhoorntje doorlopen met de drie staarten in de hand.

Quizveldje
Daar mogen de spelers de drie staarten inwisselen voor drie vragen in verband met 
de natuur bij de Slimme Eekhoorn. Bijvoorbeeld: Hoe heet het jong van een paard? 
Noem drie verschillende boomsoorten op? Per juist beantwoorde vraag krijgen ze 
een nootje in hun voorraademmer. Die emmer kan best in het quizveld blijven staan 
en bewaakt worden door de Slimme Eekhoorn. De ploeg die de grootste voorraad 
noten heeft verzameld, is gewonnen.
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Donder op
Eekhoorntjes leven in bomen en springen vaak van de ene naar de andere boom op 
zoek naar voedsel of om te spelen. Ze zijn heel behendig, bewegen snel en klimmen 
goed, maar toch is dit actieve leven niet zonder gevaar. Vooral de havik doet vaak 
een aanval naar een eekhoorn om zijn maag te vullen. Het angstige diertje rent dan 
zo snel mogelijk naar een schuilplaats om aan zijn vijand te ontkomen.
Alle spelers, uitgezonderd één, zijn eekhoorns. De overblijvende speler is de havik. 
Elke eekhoorn, uitgezonderd één, kiest een boom uit in het afgebakende terrein en 
blijft bij zijn boom staan. De eekhoorn zonder boom is de eerste prooi van de havik. 
De havik kan die opeten door hem te tikken. Slaagt de havik daar in, dan wordt hij de 
eekhoorn zonder boom. De getikte eekhoorn wordt de nieuwe havik. Om aan de ha-
vik te ontsnappen, kan de eekhoorn een boom van een andere eekhoorn innemen 
door naar een bewoonde boom te lopen en: “Donder op!” te roepen. De verjaagde 
eekhoorn wordt nu de prooi van de havik. 

Reis rond de wereld
Eekhoorns leven hoog in de bomen en springen van tak tot tak. Zelden komen ze 
op de grond. Tijdens het spel laat je de spelers inleven in de leefwereld van de 
eekhoorn. Maak in een bos, een sportzaal of op een plein een cirkelvormig ‘hoog-
teparcours’ met al wat je kan vinden. In het bos met boomstronken, planken, tou-
wen … In een sportzaal met banken, stoelen, een plint, een evenwichtsbalk, matten, 
springplanken … Zorg dat het mogelijk is om een volledige tour te maken zonder de 
grond te raken. Dit parcours stelt het bos met zijn bomen voor. De bedoeling is dat 
de spelers steeds het volledige parcours doorlopen zonder de grond te raken, net 
als echte eekhoorns. Eekhoorns zijn echte acrobaten! Ze springen van tak naar tak, 
klauteren omhoog en maken soms gekke buitelingen. Je kan op bepaalde plaatsen 
opdrachtjes geven zoals: ‘Hier moet je steeds koprollen maken’ of ‘Hier moet je 
achteruit lopen’. Eens de spelers een paar keer het volledige parcours doorlopen 
hebben, kan je er extra opdrachtjes in steken. Want een eekhoorn komt in het bos 
natuurlijk ook vaak hindernissen tegen. Begin met één extra opdracht en voeg er 
steeds meer toe.
• Bosbrand: Vlak voor de eekhoorn laait een hoog vuur op! Verander van richting.
• Hevige windvlagen: Om goed je evenwicht te kunnen bewaren loop je op handen 

en  voeten: twee keer zoveel steun!
• Een lekker hapje: je hebt een hazelnoot gezien! Je holt er achter aan, want je 

maag knort altijd. Tik zo snel mogelijk één van de vier hoeken van de ruimte of 
één van de gemerkte bomen.

• Stortbui: Haast je zo snel mogelijk naar je hol om te schuilen. Baken in het midden 
van het  parcours een cirkel af waar alle spelers net in kunnen staan. Wie bereikt 
als laatste de cirkel?

• Tijd voor een spelletje: eekhoorns spelen ook al eens een spelletje. Loop zij-
waarts! Je kan uiteraard zelf ook nog andere opdrachten verzinnen.
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De reis rond eekhoornland
De reis rond eekhoornland is een inleefspel. Het spel dient ervoor om de samenwer-
king binnen de groep te vergroten en de leden laten om te gaan met (bewegings)
expressie.

• Voel je een eekhoorn
 Eerst laat je de spelers gedurende één minuut een eekhoorn nadoen. Zo kunnen 

de leden zich beter inleven in hun rol als eekhoorn. 

• Alle eekhoorns in één boom
 Vervolgens worden er stoelen geplaatst in de zaal: een paar losse stoelen en één 

kring van vier stoelen (tegen elkaar). Het aantal stoelen is kleiner dan het aantal spe-
lers. Als de leiding een kreet roept, moeten alle eekhoorns in de bomen vluchten. 
Omdat er minder bomen zijn dan eekhoorns moeten ze samenwerken. Vervolgens 
wordt er keer op keer één enkele boom weggehaald, totdat enkel de grote boom 
(vier stoelen) overblijft. De eekhoorns moeten hier tussenin telkens van boom ver-
anderen. Op het einde van dit speldeel bevinden alle eekhoorns zich in één boom. 

• De jager komt
 Omdat de jager op komst is, zoeken de eekhoorns naar een ander bos. Het klein-

ste eekhoorntje moet daarom tot in de top van de boom kruipen. De eekhoorns 
moeten dus een piramide maken. Het kleinste eekhoorntje ziet een ander bos, 
maar het ligt aan de andere kant van en rivier. Dus moeten de eekhoorns de rivier 
oversteken. Dat gebeurt met een oud deken, waarop alle spelers moeten staan. 
Niemand mag van het deken af en toch moeten ze een bepaalde afstand vooruit-
gaan (trekken en springen).

• De ravijn oversteken
 In het andere bos komen de spelers voor een opdracht te staan. Al het lekkere 

fruit ligt aan de overzijde van een ravijn. De eekhoorns gebruiken daarvoor stoe-
len, die tegen elkaar geschoven worden en een boomstam vormen. Er zijn de 
helft minder stoelen dan eekhoorns. De eekhoorns proberen zich te verdelen op 
de stoelen, zodat er achteraan een stoel vrij komt. Dan brengen ze die stoel naar 
voor. Zo overbruggen ze een bepaalde afstand.

• Blind vertrouwen
 Eindelijk komen ze dan in het bos aan, maar dan waarschuwt een inlands aapje 

hen dat de vruchten giftig zijn. Hij zal hen leiden naar een eekhoornparadijs. Ver-
mits de andere eekhoorns de weg niet kennen en hem blind vertrouwen, worden 
ze geblinddoekt en moeten ze elkaar de hand geven. Dan moeten ze een bepaald 
hindernissenparcours afleggen zonder de ketting te doorbreken. Ze worden ge-
leid door een eekhoorn die wel kan zien.
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• Samen de rots verplaatsen
 Als ze eindelijk aan de ingang komen van het paradijs blijkt iemand een rots voor 

de ingang te hebben geduwd. De eekhoorns moeten de rots over enkele hinder-
nissen verplaatsen. De rots wordt voorgesteld door een koord die in de vorm van 
een cirkel gespannen moet blijven doorheen heel het parcours. Als ze hierin sla-
gen kunnen ze in het paradijs binnentreden. Gedurende het hele spel kunnen de 
spelers enkel communiceren met eekhoorntaal. De eekhoorn maakt per situatie 
een ander geluid. Bij opwinding klinkt een scherp ‘tjuk-tjuk-tjuk’, bij alarm ‘chroe-
roe-roe’ en ter begroeting van een bekende soortgenoot ‘moek-moek-moek’. 
Maar ook fluitende tonen (jongen), kakelen, grommen en jammeren zijn te horen.

Bewegingsspelletjes

Gids met dansmoves
Verdeel de spelers in kleine groepjes. De spelers staan op een rij, de eerste persoon 
is de dansgids. Die leidt de groep door de ruimte, al dansend. De andere deelne-
mers imiteren de dansmoves van de gids. Na een tijdje neemt iemand anders het 
gidsen over. Zo gaat het door tot iedereen eens gegidst heeft.

Koppels
We vormen koppels. Iemand staat vooraan. Die persoon danst op muziek en doet 
een aantal bewegingen zodat hij/zij de kamer oversteekt. Diegene daarachter doet 
de eerste persoon na, maar vergroot zijn bewegingen.

Bewegen met materialen
Dansen en bewegen hoef je niet enkel met je lichaam te doen. Er zijn tal van materi-
alen die ideaal zijn om mee te bewegen. Het leuke eraan is dat het er altijd speciaal 
uitziet en dat werken met een materiaal ook uitdagend is.
Enkele ideeën:
• Hang twee spelers samen in een fietsband. Op die manier kunnen ze elk afzonder-

lijk bewegen, maar zetten ze ook elkaar in beweging.
• Bewegingslinten kan je snel maken. Zorg voor stokjes en kleef lint (van stof of 

crêpepapier) vast aan de stok. Maak de linten niet te lang, iets meer dan een me-
ter is voldoende.

• Ballonnen kunnen zweven, vallen, ontploffen, uitrekken, leeglopen, botsen, kaat-
sen … Ideaal om na te bootsen en uit te proberen.

• Met doeken dansen of bewegen is heel leuk. Zo kunnen twee spelers elk een uit-
einde van een doek vastnemen. Ze kunnen elkaar laten rollen, draaien en vooral 
elkaar laten bewegen. Een leuk doek om te gebruiken is een hoeslaken. Die zijn 
heel rekbaar. Laat de spelers de voeten en handen in de hoeken plaatsen. Zo span-
nen ze het doek en maken ze het gezicht en lichaam zichtbaar in het doek. De truc 
zit in het vinden van leuke bewegingen en het voorzien van een goede spanning.
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uil
Met Uil in de hoofdrol

Perkament van de uil
Lang geleden was er in het bos een perkament dat zorgvuldig bewaard werd in de 
boom van de uil. De uilen uit het bos staan bekend om hun wijsheid en zij zijn dan 
ook de enige dieren die het perkament kunnen lezen. Jammer genoeg is de uil die 
het perkament moest bewaren onlangs gestorven en zijn er nu geen dieren meer die 
weten in welke boom we het waardevolle schrijfsel kunnen terugvinden.Vandaag 
zijn er in het bos plots twee vergeelde en gesloten enveloppen opgedoken. Ze bevat-
ten mogelijk aanduidingen over de plaats waar het perkament zich bevindt. Als we 
ons nu in uil kunnen veranderen, maken we kans om het perkament terug te vinden 
en om het te kunnen lezen.

Het doel van het spel is de voedselpiramide doorlopen en uil te worden om zo het 
verborgen perkament terug te vinden en te lezen. De spelers worden verdeeld in 
twee ploegen. Die proberen om ter eerst het perkament terug te vinden. Beide 
ploegen krijgen één van de enveloppen mee en maken ergens in het bos een kamp. 
De envelop wordt vastgemaakt aan een stok en de stok komt in het kamp te staan. 
De envelop kan door spelers van de andere ploeg veroverd worden, maar alleen 
door de uilen. De spelers zullen dus eerst uil moeten worden.

Bij aanvang van het spel is iedereen een dood blaadje op de bosbodem. De spelers 
krijgen hiervoor een kaartje, waarop een blaadje staat getekend. Ze kunnen vervol-
gens worm, muis en uil worden.

Om de voedselpiramide te doorlopen en uil te worden, moet je iemand van de an-
dere ploeg uitdagen. De spelers tikken iemand aan en kiezen een spelletje (bv. das-
senroof, blad-steen-schaar, strootje trek, kruis of munt gooien …). Na het duel gaan 
beide spelers naar het kamp van de verliezer. Daar krijgt de winnaar een nieuw, 
volgend kaartje in de reeks. De verliezer krijgt een kaartje dat lager in rang is of 
opnieuw een dood blaadje. Als de uil verliest, wordt hij opnieuw een dood blaadje.

Wie uil is, mag proberen de envelop van de tegenstrevers te veroveren. Wanneer 
de uil de stok met de envelop bereikt heeft zonder getikt te worden, wint zijn ploeg. 
Wanneer een tegenspeler de uil kan tikken, wordt de uil opnieuw een dood blaadje 
en moet hij opnieuw de volledige voedselpiramide doorlopen om terug uil te kun-
nen worden. Let wel, dat laatste geldt enkel als de uil in het kamp van de tegenstan-
der is.
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In de envelop zit de omschrijving van de boom (soort, vorm, standplaats, blad …) 
waarin het perkament verborgen zit. Op het perkament staat een boodschap over 
de voedselpiramide: alle dieren en planten uit het bos hebben elkaar nodig om te 
overleven en zijn daarom even belangrijk … Daarom krijgt iedereen een gelijke be-
loning: een pluim van de uil!

Variant
De spelers mogen enkel iemand van gelijke of hogere rang uitdagen.

Hapje voor de uil
De leiding bakent een zone af waarin iedereen zich steeds moet bevinden. Alle spe-
lers, uitgezonderd één, zijn muizen. De overblijvende speler is de uil. Aangezien de 
uil ‘s nachts jaagt, worden alle spelers geblinddoekt. De uil probeert muizen te van-
gen door hen aan te tikken en te zeggen: “Hmm lekker!”. De muis die aangetikt is, 
wordt ook uil. Wie blijft over als muis en wint het spel?

Variant
Verdeel de spelers in ploegen. De ploeg van de langst levende muis wint het spel.

Van muis tot uil
Eén of twee spelers (afhankelijk van het aantal spelers) zijn uilen. De andere spelers 
zijn muizen. De muizen hebben een kaartje met muizenvlees op zak en moeten van 
punt A (hun holletje) naar punt B (voedselvoorraad) lopen. Bij punt B halen ze een 
kaartje op met een eikel en brengen dat terug naar punt A. Zolang een muis een 
vleeskaartje heeft, kan hij eikelkaartjes proberen te bemachtigen. Als een muis on-
derweg wordt getikt door een uil, geeft het zijn vleeskaartje af. Het eikelkaartje mag 
de muis houden. Uilen houden niet van eikels. Terug in punt A blijven de muizen 
zonder vleeskaartje wachten tot er geen muizen meer zijn met een vleeskaartje. 
Alle spelers worden dan bij elkaar geroepen. De muizen die in de spelbeurt minder 
dan twee kaartjes met eikels hebben veroverd, overlijden van de honger en reïn-
carneren als uil. De uilen die minder dan twee muizen te eten hebben gehad, over-
lijden en keren terug als muis. Het spel start opnieuw. Na enkele spelbeurten kan 
men het effect van evolutie waarnemen. Er zal een stabielere verhouding optreden 
of een soort sterft uit. (Meestal zullen de eikels te moeilijk bereikbaar zijn.) Dit spel 
kent geen winnaars of verliezers. 



- 33 -Talent ten Top - Jaarthema 2014-2015

Focus- en concentratiespelletjes

Een klap doorgeven
Vraag de spelers om in een kring te gaan staan. Leg uit dat ze een klap in de handen 
moeten doorgeven: de eerste speler klapt in zijn handen en kiest iemand die op 
zijn/haar beurt in de handen moet klappen. Dat kan op drie manieren:
• de klap doorgeven aan de speler die naast je staat; 
• de klap teruggeven aan degene van wie je hem gekregen hebt, zodat de klap de 

andere kant wordt opgestuurd;
• de klap gooien naar iemand aan de andere kant van de kring.

Vraag de spelers om duidelijk oogcontact te maken met degene naar wie ze de klap 
gooien. Bij dit spel is het belangrijk dat er een regelmatig ritme ontstaat. Maak het 
spel competitiever door de spelers op te jutten om steeds sneller te gaan. Degene 
die niet op tijd of verkeerd reageert, moet gaan zitten.

Tellen tot 20
Vraag de spelers om in een kring te gaan staan. Roep het cijfer 1.  Vervolgens moet 
een speler uit de kring het cijfer 2 roepen en weer een andere het cijfer 3, enzo-
voort. Zo moeten ze samen tot en met 20 tellen. Als er meerdere spelers tegelijker-
tijd hetzelfde cijfer roepen, herbegint het tellen bij 1. De spelers mogen van tevoren 
geen afspraken maken i.v.m. wie wanneer wat zegt en er mogen geen seintjes aan 
elkaar gegeven worden.
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hert
Met Hert in de hoofdrol

Hertenjacht
Een van de spelers is het hert. Hij verstopt zich niet, maar loopt gewoon een eindje 
verder. De andere spelers zijn jagers. Ze vertrekken allemaal op gelijke afstand van 
het hert en proberen het ongezien te benaderen. Als het hert een jager ziet, laat hij 
hem opstaan. Na een tijdje roept het hert: “Tijd!”. Alle jagers staan nu recht op de 
plek waar ze verborgen zaten. De jager die het dichtst bij het hert is, wint het spel. 
Deze jager kan nu het hert spelen

Hertenjacht 2
Iemand neemt de dassen van iedereen en stopt die in zijn broek, zodat er nog een 
eind uithangt. Hij gaat lopen in het bos en verstopt zich. Op een teken van de lei-
ding, mag de rest hem gaan zoeken. Als ze hem vinden, proberen ze dan een das af 
te pakken. Ze mogen hem echter niet tegenhouden. Als het hert geen dassen meer 
heeft, is het spel gedaan en kan er een nieuw hert worden aangeduid (bv. diegene 
met de meeste dassen).

Burltikkertje
Een afgebakend terrein wordt in twee delen verdeeld. Iedere ploeg neemt plaats 
op een van de terreinen. Om de beurt mag elke ploeg iemand aanstellen, die over 
de lijn mag lopen en al burlend (of brullend) de spelers van de andere ploeg moet 
proberen aan te tikken. Iedereen die aangetikt is, hoort vanaf dat moment bij de 
ploeg van de tikker. Aan welke zijde eindigen de meeste spelers?

Het leven zoals het is … hert
Organiseer een inleefspel rond het hert. Als we de bronst vergelijken met menselijk 
gedrag, dan zou de jonge man (het hert) zijn uitgaanskleren aantrekken (bronst-
manen), en een lekkere aftershave opdoen (zoelen en sprenkelen) en in zijn stoere 
auto met ronkende uitlaat (burlen) op de boulevard rondrijden om vervolgens in de 
discotheek (bronstplaats) een leuk meisje (hinde) te versieren. En als twee mannen 
achter hetzelfde meisje aanzitten, dan kan het weleens op een knokpartij uitlopen. 
Zo ook bij de herten.
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Vocale expressie spelletjes

Opwarming van de stem
Om je stem expressief te gebruiken, zoals hert het doet, kan je stem wel wat opwar-
ming gebruiken. Dit zijn een aantal effectieve en veel gebruikte opwarmoefeningen 
in het theater:
De spelers moeten zich voorstellen dat ze een enorm groot stuk kauwgom in hun 
mond hebben en daarom gaan kauwen. Daarna moeten de spelers op die manier 
praten. De leiding kan een aantal voorbeeldzinnen aandragen.
Daarna gaat iedereen diep ademhalen via de onderbuik. Dan gaan ze de volgende 
letters hardop zeggen, A, E, I, O, U. Dat gebeurt in een voortdurend ritme dat de 
leiding aangeeft. Het gebeurt steeds met een lage en zachte stem.
Dan moeten ze hun gezicht ontspannen en met hun handen hun wangen masseren. 
Daarna gaan ze weer door met het opzeggen van de letters, A,E ,I ,O, U, maar steeds 
harder, maar zonder te schreeuwen. En alles wordt telkens opgezegd vanuit de keel.

Haka
Een haka is een indrukwekkend ritueel dat de rugbyspelers van het Nieuw-Zeeland-
se team voor een match uitvoeren. Zoek alvast een voorbeeldje via YouTube, maar 
hier vind je tips om er zelf eentje te maken.
Begin de activiteit met een stemopwarming. Belangrijk hierbij is dat de spelers van 
stil naar luid oefenen. Laat de spelers dan oefenen met een al voorbereide haka. 
Zorg dat er dynamiek in zit: sommige woorden worden stil gefluisterd, andere ge-
schreeuwd, andere gescandeerd (in een bepaald ritme), andere worden voorgezegd 
door de leider en dan herhaaldelijk herhaald door de groep, enz. Geef voldoende 
voorbeelden en gebruik gebaren ter ondersteuning.
Verdeel de groep in twee (of meerdere teams). Elk team stelt een tekst samen. 
Liefst één die nietszeggend is. De tekst mag niet te lang zijn. Enkele lijntjes zijn meer 
dan voldoende.
De twee teams stellen hun zelfgemaakte haka aan elkaar voor (zoals in een echte 
rugbymatch). Met een beetje rivaliteit kan je de sfeer wat aanscherpen. Probeer er-
voor te zorgen dat de spelers geconcentreerd zijn en doen alsof ze de andere groep 
levend willen villen.

Menselijke xylofoon
Acht spelers gaan op een rij staan. Elke speler stelt een andere toonhoogte voor, 
gaande van laag naar hoog. Ze steken hun armen uit. De andere spelers mogen om 
de beurt de menselijke xylofoon bespelen.
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Meezinger
Alle spelers mogen een bekend (jeugdbewegings)liedje kiezen. Ze verspreiden zich 
in het lokaal. Bij het startsignaal, beginnen ze rond te lopen en zo hard mogelijk hun 
liedje te zingen. Ze proberen andere spelers te overtuigen (door harder te zingen of 
door een leuker liedje te zingen) om mee te zingen. Wie na een paar minuten de 
meeste “volgelingen” heeft, is gewonnen.

Kreten
De groep verzint een bepaalde kreet en doet daar ook een bepaalde beweging bij. 
Als de spelleider “freece” roept, moeten zij bevriezen. Elke deelnemer verzint een 
bepaalde kreet (alleen in de ruimte), de groep doet na (met zijn allen in de ruimte).
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everzwijn
Met Everzwijn in de hoofdrol

Maaltijd van het everzwijn
Everzwijn vertelt dat hij vorige nacht werkelijk een heerlijke maaltijd heeft gehad. 
Hij herinnert zich dat hij vier verschillende groenten heeft gegeten. Hij was zo gulzig 
dat hij echt niet meer weet in welke volgorde hij alles gegeten heeft. Het everzwijn 
vraagt ieders hulp om in het bos die lekkere groenten te zoeken en hem te vertellen 
in welke volgorde hij ze heeft gegeten.

De groep wordt verdeeld in kleine ploegjes. Ieder ploegje gaat op zoek naar groen-
ten die ergens in het bos verspreid hangen: een bos wortelen, aubergines, een bos 
radijsjes, komkommers, gele boontjes … Elke soort hangt ergens in het bos aan een 
boom. Bij de groenten hangt telkens ook een kleurpotlood, waarvan de kleur over-
eenkomt met de kleur van de groente.
Elk ploegje krijgt een kaart (een ‘schotel’) mee. Daarop staan telkens tien reeksen 
van vier vakjes en vier controlevakjes. Als een groepje bij een groente aankomt, 
beslissen ze of ze een vakje uit de reeks van vier inkleuren met het potlood. Als ze 
denken dat de groente deel uitmaakt van de maaltijd van het everzwijn, kleuren ze 
het vakje in met de ‘groentekleur’. Ze kiezen ook welke plaats in de reeks de groente 
krijgt. Hiermee proberen ze het geheugen van het everzwijn op te frissen. Heeft hij 
deze groente nu eerst gegeten of pas later?
Als het ploegje een reeks van vier vakjes heeft gekleurd, lopen ze terug naar het 
everzwijn. Dat vertelt hen dan of het samengestelde menu de juiste groenten bevat 
en of ze in de juiste volgorde staan. Het everzwijn duidt dat aan op de controlevak-
jes bij elke reeks. Als er een kruisje wordt geplaatst, betekent dat dat de groente 
inderdaad op zijn menu stond. Wanneer het everzwijn het overeenkomstige contro-
levakje helemaal inkleurt, betekent dat dat ook de volgorde in de maaltijd correct is.
Als de groenten en/of hun volgorde niet juist zijn, gaat het ploegje verder op zoek. 
Tot hun ploegje de juiste combinatie heeft gevonden.

Krachtige openluchtspelletjes

Touwtrekken
Hét spel waarbij kracht nodig is, is touwtrekken. Varieer op de klassieke versie.

Enkele ideeën:

• Dikke Bertha: Speel Dikke Bertha, maar met dat verschil dat iedereen een touw 
vasthoudt en dat de “Dikke Bertha” moet proberen iedereen van het touw te 
sleuren.
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• Stoorzender: Tussen de spelers van team A staat één speler van team B en tussen 
de spelers van team B staat één speler van team A. Die spelers mogen niet op de 
eerste of op de laatste plaats staan. Een opstelling kan dus zijn: A B A A - B B A B. 
Die speler is een stoorzender en werkt natuurlijk lekker tegen door het touw de 
verkeerde kant op te trekken. Zorg ervoor dat de spelers voldoende ruimte aan 
het touw hebben, want de stoorzender gaat vast andersom staan. Hij wil dat de 
pilon aan de overkant gepakt kan worden!

• Over de sloot: Elk team neemt aan één kant van een sloot of ondiep riviertje 
plaats. Het touw wordt over het water gegooid zodat er op elke oever een eind 
ligt. Er wordt getrokken tot er van één team alle spelers in het water liggen. Het 
meest droge team is de winnaar.

• Met nummers: Elk team neemt plaats aan een kant van het touw en iedereen 
krijgt een nummer van 1 tot x (het aantal spelers aan één kant van het touw). Als 
de spelleider tijdens het trekken een nummer zegt, moeten de spelers met dat 
nummer van kant wisselen met elkaar. Ze trekken dan verder bij het andere team. 
Er kunnen ook meerdere nummers tegelijk gezegd worden.

• Vierkanttrekken: Je deelt het terrein onder in vier vakken met lint of bloempoe-
der. Je knoopt twee touwtrektouwen in het midden aan elkaar vast zodat je vier 
gelijke eindjes hebt. Elk eindje leg je in een vak zodat het knooppunt in de krui-
sing van de vier vakken ligt. De groep wordt in vier teams ingedeeld en elk team 
gaat in een vak staan (A, B, C, D). Het is de bedoeling van de andere teams in een 
ander vak te duwen of trekken. Het touw mag niet losgelaten worden hierbij. Als 
één speler over de lijnen van zijn vak gaat, wordt dat hele team uitgeschakeld. Zo 
speel je verder tot er één winnend team is. Een andere variatie hierop: achter elk 
team ligt een voorwerp. Het team dat als eerst hun voorwerp kan oppikken, wint.

• Levend touwtrekken: Elk team vormt een slang: iedereen neemt het middel van 
de persoon voor zich vast. De eerste in de slang, neemt de polsen van de eerste 
van de andere slang vast. De slang mag niet lossen en er wordt getrokken tot één 
team het andere over een middellijn kan trekken.

• Estafette: Achter een startlijn staan twee teams, klaar voor een estafette. Van elk 
team wordt er één speler al naar het touw gestuurd (minimum 10 meter verder) 
om te beginnen. Tussen het touwtrektouw en de startlijn wordt een klein par-
cours gemaakt. Op het startsignaal beginnen de trekkers te trekken en vertrekt 
er van elk team één speler door het parcours. Als hij het parcours gedaan heeft, 
sluit hij aan bij het touwtrekken en vertrekt de volgende loper. Zo zal er altijd één 
persoon meer kunnen meetrekken. Als een team over de middellijn getrokken 
wordt, wint het andere team en wordt de estafette ook stopgezet.
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• Touwduwen: Iedereen gaat met de rug naar de middellijn staan. De spelers van 
de twee teams zien elkaar dus niet staan. Op het startsignaal begint iedereen te 
duwen in plaats van te trekken.

• Voorsprong: Op het terrein ligt een touw op de grond. Achter de ene kant van 
het touw zitten de leden achter een lijn. Achter de andere kant zit de leiding. 
Bij de leiding heeft iedereen een nummer. De spelleider roept een nummer. Die 
persoon springt dan recht en grijpt het touw. Hij of zij probeert het touw in het 
eigen kamp te trekken. De leden mogen op dat signaal echter ook allemaal recht 
springen en het touw proberen grijpen. Zij proberen het touw ook in hun eigen 
kamp te krijgen. Er mag alleen getrokken worden aan het touw; het touw oppak-
ken en ermee weglopen mag dus niet.

Spelen in de modder
Geniet, net zoals Everzwijn, met volle teugen van een modderbadje. Speel er een 
krachtig spel in. De modderput kan je samen met de leden maken. Als je mag, kan je 
een stuk terrein omspitten en overdadig begieten met water. Je kan ook je zandbak 
slijkerig maken. Gaat dat niet, dan kan je met strobalen of autobanden en een groot 
stuk plastiek, een modderput maken.

Spelideeën:

• Heavy games: Allerlei ‘heavy games’ krijgen een extra dimensie als je ze in een 
modderput speelt. In de kring breken, uit de kring breken, vleeshoop, twee is te 
weinig - drie is te veel … Het kan ook een ideale opwarmer zijn voor de modder-
catch.

• Moddercatch: Je kan een competitie inrichten, man tegen man of in ploegen gaan 
werken met een afvallingsrace. Vind zelf reglementen uit of pas ze aan. Wie is er 
gewonnen? Wie het eerst tegen de vlakte gaat? Wie het vuilst is? Wie de hoogste 
moddertoren kan leggen op het hoofd van de tegenstander?

• Modderoorlog: Verdeel je groep in twee ploegen. Laat hen in de modderput op 
een paar meter van elkaar een verdedigingsmuur optrekken. Besproei de omwal-
ling en de aarde of het zand nog eens goed met water. De schoppen gaan aan de 
kant. Dan maken de deelnemers hun projectielen klaar en spreken ze strategie af. 
Op het teken van de spelleider kan het gevecht beginnen.

Om achteraf uit te blazen kan je met de modder zeer mooie en grillige kastelen 
maken. Je kan ook even nagenieten in het modderbad. Zeker onder een warme zon 
is dit een fijne ervaring.
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haas
Met Haas in de hoofdrol

Haas en jager
Een speler is haas, de anderen zijn jagers. De haas is in het bezit van een stuk slag-
hout of een schild. De spelers moeten trachten hem door samenspel met een bal te 
treffen. Wie de bal in handen heeft, moet blijven staan. Als de haas getroffen wordt, 
dan laat hij zijn slaghout vallen en wordt hij jager. De jager die hem geraakt heeft, 
wordt (beun)haas. De nieuwe haas kan soms in moeilijkheden geraken als hij zijn 
slaghout niet onmiddellijk te pakken krijgt. Pech voor hem!

Haasbal
Eén speler is haas. De anderen zijn jagers. De haas moet proberen om alle jagers in 
het bos met zijn bal aan te gooien. De jager die als laatste overschiet, wordt haas. 
Variant: De ploeg deel je op in twee gelijke helften: een helft jagers, een andere 
helft hazen. De jagers krijgen een band rond hun arm gebonden (zodat ze onder-
scheiden kunnen worden van de hazen). De hazen proberen alle jagers uit het spel 
te krijgen door hen allemaal aan te gooien.

Jachthond en haas
De spelers gaan zodanig in een kringopstelling staan zodat ertussen de spelers door 
gelopen kan worden. Eén van de spelers is jachthond (tikker) en moet proberen de 
andere speler (haas) te tikken. De haas mag in alle richtingen en door alle openin-
gen lopen. De jachthond is verplicht precies dezelfde weg te lopen als de haas kiest. 
Is de jachthond het spoor bijster of maakt hij een fout in het lopen van de weg dan 
heeft de haas gewonnen. Bij tikken heeft de jachthond natuurlijk gewonnen. Vervol-
gens start een nieuw tweetal.

Grappige taalspelletjes

Jabbertalk
Jabbertalk is praten in nonsens taal, een zelfverzonnen, onverstaanbaar taaltje 
waarbij de intonatie belangrijk is. Enkele tips om de groep volledig in jabbertalk te 
laten communiceren.
• Het is fijn om als leiding een voorbeeldje te geven. Leg iets uit in jabbertalk en 

vraag nadien wat de spelers ervan begrepen hebben. Zorg ervoor dat je expressief 
en duidelijk vertelt.

• Ga in een kring staan. Geef enkele jabbertalkwoorden door. Dat kunnen onbe-
staanbare woorden zijn of nieuw samengestelde woorden. De woorden worden 
steeds identiek herhaald en gaan over van buur naar buur.
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• De spelers houden een conversatie per twee, maar spreken enkel met één klinker. 
Ze proberen zo duidelijk mogelijk te zijn met één klinker. Nadien mogen de spelers 
meerdere klinkers gebruiken.

• Terug in een kring. Stel vragen in jabbertalk en wacht op antwoord.
• Speel tot slot concrete situaties in jabbertalk. Stuur iemand naar buiten. De rest 

van de groep beeldt een bepaalde situatie uit in jabbertalk als die persoon terug-
komt. Die moet raden over welke situatie het gaat (bv. bevalling, landing op een 
onbekende planeet, een overval, een vliegtuigkaping …).

Absurd klankgedicht
Als je het woord ‘poëzie’ of ‘gedicht’ hoort, dan denken we al snel aan de klassieke 
versies. Spelen met woord en taal hoeft helemaal niet saai te zijn en is een leuk en 
vaak ongekend onderdeel van drama. Je kan de spelers stimuleren om heel creatief 
te zijn met taal en te experimenteren met letters en woorden. Rijmen is absoluut 
geen must. Hieronder vind je een stappenplan om te komen tot een absurd klank-
gedicht.
• Elke speler neemt een papier en een potlood. Ze maken twee kolommen op het 

blad.
• Bovenaan noteren ze in elke kolom een letter. De spelers kiezen diegenen die ze 

graag horen. Zeg hen wel dat de klinkers en de c, w en x niet meedoen.
• Tijd voor een korte wedstrijd. Van zodra je ‘start’ zegt, noteren ze zoveel mogelijk 

woorden in hun kolom. Ze moeten beginnen met de letters van die kolom. Aange-
zien het zo snel mogelijk is, noteren ze in beide kolommen. Jij zegt ‘stop’.

• Met die twee kolommen maken de spelers een absurde zin. Deze zin zal sowieso 
goed klinken, aangezien ze werken met alliteraties. Hier en daar mogen ze een 
bijwoord of een voegwoord toevoegen zodat het een zin wordt. Een voorbeeld: 
Zucht zacht, zotte zandkorrel durft met dorstige dommeriken. Een zotte zonder-
ling zoek Darwin Duck.

• Om het ten slotte helemaal maf te maken, mogen de spelers er nu nog een herha-
ling en ritme in steken. Ze denken na over hoe de zin moet klinken. Zo kunnen ze 
letters en woorden herhalen, maar ze ook noteren op een bepaalde manier (van 
groot naar klein, in een cirkel, ondersteboven …).

Tongbrekers
Alle spelers en de spelleider gaan in een kring staan. De spelleider begint met het 
voorzeggen van de tongbrekers en dan gaan we de kring rond en één voor één zeg-
gen de spelers de zin na. Daarna kan het spel gecompliceerder gemaakt worden 
doordat de spelleider aangeeft dat het sneller moet. En hij kan ook afwisselen in de 
verschillende tongbrekers. Als iemand struikelt over de woorden, is hij af en moet uit 
de kring, totdat er nog één over blijft. Daarna kan weer opnieuw begonnen worden.
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Voorbeelden van tongbrekers zijn:
• In de hottentottententententoonstelling staan hottentottententen.
• De kat krabt de krullen van de trap.
• Zeven zwarte zwanen zwommen in de Zuiderzee.
• Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.
• Wie weet waar Willem Wever woont, Willem Wever woont wijd weg.
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Fazant
Met Fazant in de hoofdrol

Fazant
Alle spelers zitten in een kring. Per twee spelers kiezen ze een diersoort. Eén speler 
staat in het midden van de kring en noemt één van de diersoorten. De twee spelers 
van die diersoort moeten van plaats wisselen. De speler in het midden probeert één 
van die plaatsen te bemachtigen. De speler die geen plaats kon bemachtigen, gaat 
in het midden staan. Het spel begint opnieuw. Als de speler in het midden “Fazant” 
roept, moeten alle spelers van plaats wisselen.

Variant
Je kan ook meer dan twee spelers dezelfde dierennaam geven.

Fazantenbal
Alle fazanten van het land zijn uitgenodigd op het grote bonte vogelbal. Natuurlijk 
zorgen de fazanten ervoor dat ze op hun best zullen zijn. Ook de huisdiertjes mogen 
mee. Als de fazanten op het bal aankomen, springt de mooist geklede fazant het 
meest in het oog. Het zou dan ook ontzettend jammer zijn moest de buurvogel 
dezelfde outfit aanhebben als jezelf. Snel reageren is een must. Fazantenbal is een 
gezelschapsspel met speelkaarten voor 2 tot 7 spelers. Te koop in de betere spel-
letjeswinkel.

Drama-, impro- en imitatiespelletjes

Spiegelbeeld
Twee deelnemers staan tegenover elkaar. De ene doet alsof hij in een spiegel kijkt. 
De andere doet alsof hij het spiegelbeeld is van de eerste. Geleidelijk aan evolueert 
het koppel zodat zij achter elkaar staan. De ene doet een bepaalde beweging op de 
muziek en de andere doet hem na. De ene doet een bepaalde beweging, de andere 
vergroot die beweging.

Rap klap met gevoelens
Een vijftal personen staan achter elkaar, zodat ze elkaars gezicht niet kunnen zien. 
De eerste van de rij krijgt een gevoel ingefluisterd. Aan de hand van gebaren moet 
hij de persoon voor hem zijn emotie duidelijk trachten te maken. Als die het weet, 
klopt deze op de rug van zijn voorganger en beeldt op zijn beurt het gevoel weer uit.

Impro impulsoefening
Dit is een basisimprovisatie-oefening die altijd werkt. Ze stimuleert de zintuigen en 
helpt om impulsief te reageren. Vraag de deelnemers om in de ruimte door elkaar 
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rond te wandelen (je kan kiezen om ze in rechte lijnen te laten lopen of in een cirkel 
of kriskras of …). Vervolgens roep je verschillende soorten objecten, mensen, die-
ren, fenomenen … Vraag aan de deelnemers om onmiddellijk uit te beelden wat ze 
horen, zonder rekening te houden met de andere deelnemers. Het is de bedoeling 
dat ze hun impulsen volgen. Start met eenvoudige opdrachten en maak die steeds 
moeilijker. Je zal zien dat de deelnemers na een tijdje heel inventief worden en alle 
schroom overboord gooien. Voorbeelden: agressieve hond, pinguïn, tangodanser, 
trein, ontploffing, aap, huilende baby, topmodel, storm, autocrash, je vader, je moe-
der, afwasmachine, spaghetti, kokend water, goudvis, piano, gangster, smeltende 
sneeuwman, zure appel, de verdrinkingsdood, een Spanjaard, ballerina, zatlap, 
spuitwater …

Tableau vivant
Dat is een levend schilderij. De spelers staan stil, maar beelden wel een (onderdeel 
van een) verhaal uit. Het is dus belangrijk dat ze goed nadenken over de houding en 
de compositie. Die zijn bepalend voor de situatie die de spelers uitbeelden. Je kan 
een tableau vivant op verschillende manieren gebruiken. Zo kunnen de spelers per 
twee, in kleine groepjes of met de hele groep werken. Dat bepaal je afhankelijk van 
het verhaal en de opdracht. Je kan ervoor kiezen om de tableaus te fotograferen. Zo 
kan je een levend stripverhaal maken. Of laat de spelers verspreid door de ruimte 
stappen. Op een teken lopen ze zo snel mogelijk naar een persoon. Per twee wor-
den ze zo snel mogelijk een standbeeld, zonder af te spreken. Bij het volgende teken 
komen de beelden tot leven en improviseren de spelers een scène.
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spin
Met Spin in de hoofdrol

Spinnenweb
Dit is een kennismakingsspel waarbij langzamerhand een spinnenweb ontstaat. Het 
kan gebruikt worden om namen te leren van mensen in de groep.
Iedereen zit in een kring en noemt zijn naam. Daarna begint het spel. Eén persoon 
krijgt de bol wol. Hij houdt het uiteinde van de bol vast, noemt de naam van iemand 
anders in de kring en gooit de bol daarheen terwijl hij het draad vast blijft houden. 
De tweede persoon vangt de bol, noemt de naam van iemand anders in de kring en 
gooit de bol daarheen terwijl hij het draad vast blijft houden. Zo ontstaat er in het 
midden van de kring langzaam een spinnenweb.

Variant
In plaats van namen leren, kan het spel ook gebruikt worden om dingen van elkaar 
te weten te komen. Wie de bol heeft, mag bijvoorbeeld een vraag stellen. Wie de 
bol vangt, kan daar dan antwoord op geven. Ook zou je, als het spinnenweb com-
pleet is, iedereen tussen de draden door terug kunnen laten lopen naar degene van 
wie hij de bol wol kreeg. Eerst degene die als laatste de bol wol kreeg en zo verder. 
Wie terug loopt, rolt de wol op. In de tussentijd moet hij wat over zichzelf vertellen.

Spinnenweb
Door middel van touw worden er verschillende vakken tussen twee bomen gecre-
eerd. Het is de bedoeling dat alle spelers een weg zoeken door het spinnenweb 
zonder de touwen aan te raken. Elk vak varieert qua vorm en grootte. De laagste vak 
bevindt zich 40 cm boven de grond, terwijl de hoogste vakken ongeveer 2,10 meter 
boven de grond bevindt.
Er zijn verschillende spelvarianten die toegepast kunnen worden. Algemene regels 
zijn dat het touw niet mag bewegen en dat ieder vak slechts één keer gebruikt mag 
worden. Het is aan de groepsleden de taak om de juiste strategie te bepalen en om 
ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar de andere zijde wordt geloodst.
Om de activiteit nog moeilijker te maken kan je ervoor kiezen om de deelnemers 
niet om het spinnenweb heen te laten lopen om elkaar te helpen. Daardoor wordt 
ook de volgorde van essentieel belang.
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Creatieve touwspelletjes

Touwfiguren
Spin kan fantastische figuren weven. Met behulp van je handen kan je met touwen 
eveneens mooie figuren maken, zoals de katapult en de Eifeltoren. Soms heb je 
nood aan twee paar handen, zoals voor de zaag en de diamant. Stel hiervoor duo’s 
samen. Op internet of in boeken vind je inspiratie en voorbeelden.

Loom bandjes
Spin is fan van de nieuwe loomrage. Met behulp van een plastic mal, een zogeheten 
‘loom’, worden elastiekjes gespannen en vervolgens geknoopt. Het doet een beetje 
denken aan punniken, maar dan in een modern rubber jasje gestoken. De knutsel-
techniek wordt fanatiek bedreven door meisjes vanaf 8 jaar. De variaties op het 
maken en versieren van accessoires zijn eindeloos: armbanden, riemen, haarban-
den, versieringen voor tassen, telefoonhoesjes, sleutelhangers en haarspelden. De 
elastiekjes en de mal zijn te koop bij speelgoedwinkels en hobbywinkels. Organiseer 
ook eens een ‘Loomparty’ op een druilerigere namiddag …

Rope skipping
Rope skipping is een verzameling van een reeks verschillende vormen van touwsprin-
gen. Eigenlijk is elke bewegingsvorm op basis van een springtouw een vorm van 
rope skipping. Sommige vormen van rope skipping hebben een expliciete naam ge-
kregen. Laten we ze even op een rijtje zetten:
• Single rope: Hierbij spring je alleen in één touw.
• Double Dutch: Twee draaiers draaien twee touwen alternerend rond. In de tou-

wen springen één of meer personen.
• Chinese Wheel: Minstens twee personen houden elkaars single rope vast. Je 

draait dus niet voor jezelf, maar voor de persoon/personen naast je.
• Long Rope: Dat is de verzamelnaam voor het springen in extra lange touwen. Dit 

touw wordt ook door twee draaiers gedraaid. Hierin kunnen ook meerdere perso-
nen springen.

• Traveller: Eén springer (A) heeft een touw en de andere (B) springt mee zonder 
touw. B springt ter plaatse, terwijl A zich verplaatst.

In een Single Rope kun je natuurlijk meer doen dan enkel gewoon springen. Er zijn 
heel veel verschillende trucjes om te doen. Ze kunnen variëren van heel makkelijk 
tot heel moeilijk. Enkele voorbeelden zijn criss cross, sideswing criss cross en de 
double achterwaarts.
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mieren
Met Mieren in de hoofdrol

Mierenverhuis
Het mierenvolk wil aan de andere kant van het bos een nieuw nest inrichten. De 
bewakers gaan op zoek naar een geschikte plaats. Aan de werkmieren zullen zij de 
plaats bekend maken. Voor hen begint dan het zware werk van het overbrengen 
van de dennennaalden en de miereneitjes. Als laatste zal de koningin haar intrek 
nemen en er voor zorgen dat het mierenvolk niet zal uitsterven. Is de koningin in het 
nieuwe domein aangekomen dan heeft het mierenvolk de barre tocht overleefd. 
Het mierenvolk wordt echter in hun werkzaamheden gestoord door een groep mie-
reneters, die op zoek is naar voedsel. Wordt de koningin door een miereneter over-
meesterd, dan is haar einde nabij.

Het mierenvolk bestaat uit 2/3 van het aantal deelnemers. Het is samengesteld uit:
• één koningin
• de bewakers (1/3 van het mierenvolk), die het mierenzuur vervoeren en de mie-

reneters voor 5 minuten onschadelijk kunnen maken
• de werkmieren (1/3 van het mierenvolk), die de dennennaalden en de eitjes over-

brengen naar het nieuwe nest en die door de miereneters van hun vracht beroofd 
kunnen worden

De groep miereneters bestaat uit 1/3 van het totaal aantal deelnemers.

Spelregels
• Ontmoeten een werkmier en een miereneter elkaar, dan moet de werkmier de 

dennennaald of het eitje afgeven. De werkmier gaat dan terug naar het centrale 
punt en krijgt een nieuwe dennennaald of miereneitje.

• Ontmoeten een miereneter en de koningin elkaar, wanneer die laatste van nest 
verwisseld, dan is het mierenvolk ten dode opgeschreven. De koningin wordt dan 
naar het nest van de miereneters overgebracht.

• Ontmoeten een bewaker en een miereneter elkaar, dan brengt de bewaker de 
miereneter naar het centrale punt. De miereneter geeft zijn levenskaart of aan 
de bewaker en krijgt op het centrale punt na enkele minuten een nieuwe levens-
kaart.

Het is belangrijk vooraf of te spreken hoeveel eitjes in het nieuwe nest moeten zijn, 
vooraleer de koningin haar intrek neemt. Het aantal is afhankelijk van de grootte 
van de groep. Aan het begin van het spel is het goed om met een voorraad eitjes te 
starten. Elke vijf minuten bijvoorbeeld kan er een miereneitje bijkomen.
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Samenwerkingsspelletjes

De stoel
Iedereen staat op een stoel. Er is één stoel extra. Geef steeds de laatste stoel door 
naar voor. Zo kan iedereen een plaats naar voor stappen en is de laatste stoel weer 
vrij. Mogelijk kan je heel het lokaal rond gaan. Je kan de extra stoel ook weglaten 
om het moeilijker te maken, want dan moeten ze met twee op één stoel gaan staan.

Vakken
Je maakt met touw een heleboel vakken. Je kan de vakken best maken tussen twee 
palen. Het is de bedoeling dat iedereen van het team naar de overkant gaat. Je moet 
wel door een vak gaan en je mag de randen van het vak niet raken. Wanneer een 
speler het vak gebruikt heeft, mag een andere speler dit vak niet meer gebruiken. 
Je hebt heel de groep nodig om de opdracht te doen slagen. Je maakt personen on-
misbaar. Wil er één iemand niet mee werken, kan dit er toe leiden dat de opdracht 
niet gehaald zal worden.

Voeten
Zorg dat je met heel je team aan de overkant van een terrein geraakt. Hierbij mag je 
X-aantal voeten en X-aantal handen gebruiken. Het aantal wordt aangepast aan de 
grootte van de groep. Het wordt moeilijk gemaakt zodat de groep moet nadenken 
over hoe ze opdracht tot een goed eind moeten brengen. Bij deze opdracht moet 
iedereen nauw samenwerken.

Vallen
Iedereen staat in de kring. Zorg dat je schouder tegen schouder staat. Een persoon 
gaat in het midden staan en sluit zijn ogen. Hij/zij mag zich nu rustig laten vallen 
naar eender welke richting. De persoon in het midden moet ervoor zorgen dat zijn 
voeten op dezelfde plaats blijven staan.

Potlood
Iedereen gaat in een kring staan en heeft een potlood nodig. Dit potlood zet je op 
je wijsvinger, je buur houdt dit potlood mee vast met zijn wijsvinder zou ga je heel 
de kring rond. In de cirkel worden drie stoelen geplaatst. We proberen met heel de 
groep helemaal rond te gaan tot dat iedereen terug op zijn begin plaats staat. Als 
bij het omhoog stappen op de stoel een potlood valt, dan wordt dat het nieuwe 
vertrekpunt. We proberen dus helemaal rond te geraken zonder dat er ergens een 
potlood valt.

Deze oefening vergt veel concentratie. Deze opdracht kan dan ook alleen maar sla-
gen als iedereen ervoor wil gaan. Je moet je heel erg concentreren als je op de stoel 
stapt, maar je moet ook je buren vertrouwen. Als je niet op elkaar vertrouwt, zullen 
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de potloden vallen. Het geduld van de groep zal op proef gesteld worden als blijkt 
dat ze enkele keren terug opnieuw moeten beginnen omdat de potloden op de 
grond zijn gevallen. Zeg tegen de groep dat weinig mensen dat van de eerste keer 
tot een goed eind kunnen. Moest het de groep lukken om dit van de eerste keer te 
doen slagen dan zal de groep een succes ervaren.

Een touw
Iedereen neemt het touw vast. Nu leggen we een achtknoop in het touw. Niemand 
mag het touw loslaten. De handen mogen dus niet verplaatst worden.

De handen
Iedereen gaat in twee rijen staan. De twee rijen draaien zich nu met hun gezicht 
naar elkaar toe en zorgen ervoor dat ze hun armen kunnen strekken. Zorg ervoor 
dat je elkaars handen juist kan raken. Er is één persoon die door de rij met handen 
gaat lopen. De handen worden in de lucht gedaan net voordat de loper eraan komt.

Druk
Eén persoon gaat op de grond liggen. Al de anderen zetten hun handen op de per-
soon die op de grond ligt. Zij oefenen een lichte druk uit. Op het teken tillen we met 
zijn allen de persoon op tot boven het hoofd.

Blinddoek
Iedereen is geblinddoekt behalve één speler. Iedereen die geblinddoekt is, heeft 
ook het touw vast. De persoon zonder blinddoek moet de instructies geven aan de 
anderen. Hij mag ze niet aanraken. Hij moet ervoor zorgen dat alle spelers in een 
vierkant komen te staan. De mensen die geblinddoekt zijn mogen op geen enkele 
moment het touw loslaten.

De tafel
Leg één persoon op de tafel. Die persoon wordt geblinddoekt. Nu tillen de andere 
de tafel net van de grond. Enkele andere personen houden een karton boven de 
persoon die op tafel ligt. Nu zeg je tegen de persoon op tafel dat hij bijna aan het dak 
is en dat hij dak mag voelen. Het lijkt dus of de persoon heel hoog in de lucht hangt 
terwijl hij in werkelijkheid slechts enkele cm boven de grond hangt.

Donkere stoelcirkel
De spelers worden geblinddoekt geplaatst rond een berg stoelen. Ze proberen als 
groep de berg te ontwarren en in een cirkel te plaatsen, zodat alle stoelen op een 
meter afstand van elkaar staan. Er mag onderling overlegd worden. Wanneer ze 
denken dat de opstelling correct is, mogen ze allemaal op een stoel gaan zitten.
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Touw ontwarren
Er wordt een lang, dik touw op een hoopje gegooid in het midden van de groep. 
Vervolgens vraag je alle spelers het touw met hand vast te pakken. Opdracht is om 
het touw terug te ontwarren zonder de handen los te laten en uiteindelijk op een rij 
te staan met de handen aan een ontward touw zonder knopen.

Touwbrug
Er is een overstroming geweest. De hulpverleners hebben enkel een dikke koord 
om over het overstroomde gebied te raken, om zo het ‘pakketje geneesmiddelen 
en dekens’ (kleine doos) naar de overkant te brengen en daar de slachtoffers van 
de overstromingsramp te helpen. Er is een koord gespannen tussen twee bomen, 
die 3 à 4 meter van elkaar staan. Een meter hoger hangt een tweede koord aan één 
van deze bomen.

Zeil omkeren
Leg een zeil op de grond. Alle spelers gaan erop staan. Nu moet de volledige groep 
het zeil omdraaien zodat iedereen op de onderkant van het zeil komt te staan. Daar-
bij mogen de spelers niet van het zeil afstappen.

Touwspel
Zorg voor een vierkante plaat van ongeveer 40×40 cm (of iets anders dat stevig is) 
met x gaatjes, bevestig daaraan x stukken lang touw (x = het aantal spelers), gelijk 
verdeeld over de vier zijden. Verder heb je nog een bekertje water en een binnen-
band van een fiets nodig. Elke speler neemt het uiteinde van een touw, gaat in de 
kring staan en spant het touw zodat het bord in het midden blijft hangen. Je zet op 
het bord een plastic bekertje gevuld met water. Een van de spelers krijgt een fiets-
band. Het is de bedoeling dat alle spelers door de fietsband kruipen zonder dat het 
bekertje water valt. Het aantal spelers heeft geen belang, maar hoe groter de groep, 
hoe moeilijker het is om samen tot een oplossing te komen.

Magisch vierkant
Teken op de grond een rechthoek en verdeel hem in vakjes. Het aantal vakjes is 
gelijk aan het aantal spelers plus één. Geef elk vakje een nummer. Elke speler gaat 
op een vakje staan. Geef daarna aan iedereen willekeurig een kaartje met een num-
mer op. Elke speler gaat nu op het vakje met het nummer van zijn kaartje staan. Er is 
één leeg vakje waardoor vooruit, achteruit of links en rechts kan worden bewogen. 
Samenwerking is hier dus zeer belangrijk. Bij sommige groepen lukt dit zeer vlot, bij 
andere totaal niet. Je kan een handje helpen door bijvoorbeeld toe te laten dat één 
iemand uit het vierkant stapt en zijn plaats inneemt. Als je buiten het vierkant stapt, 
krijg je immers makkelijker een overzicht en kan je de groep aanwijzingen geven.
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specht
Met Specht in de hoofdrol

Dennenoorlog
Verdeel de spelers in gelijke ploegen van Spechten. De verschillende ploegen staan 
op een rij, voor elke rij staat één speler van dat ploegje met een dennenappel (op 
ongeveer 1 meter). Deze speler gooit de dennenappel naar de eerste speler in de rij. 
Die gooit hem onmiddellijk terug en hurkt neer. De speler voor de rij gooit de den-
nenappel dan naar de tweede speler, die hem ook weer opvangt en teruggooit en 
hurkt. Zo herhaalt het spel zich tot alle spelers zitten. Als iemand de dennenappel 
laat vallen, herbegint het vanaf de persoon voor deze speler.

Ritmespelletjes

De grote bonte specht is de drummer van het bos; zowel mannetje als vrouwtje 
roffelen op takken om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten 
hakken een nestholte uit in bomen, waarbij de voorkeur, begrijpelijk, uitgaat naar 
zachte houtsoorten. Een specht krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen 
in een soort schokdempers zijn ingekleed.

Handjeklap
Al klappend alleen, met twee of in groep kan je leuke effecten creëren. Er bestaan 
veel variaties: al staand, aan een tafel zittend of gebruik makend van een beker. Dit 
is leuk om een groepsdynamiek te laten ontstaan. Voorbeelden vind je op het inter-
net. Een goede link is http://ldssplash.com/teens/to_do/handgames/hand_games.
htm.

Kadans
Iedereen stapt rond in de ruimte. De leider stapt een duidelijke kadans door luid te 
stampen met de voeten. De spelers luisteren en proberen in de kadans te lopen. 
Ze proberen niet te kijken naar de voeten van de leider. Eenmaal ze dit onder de 
knie hebben, gaan ze een stapje verder. De spelers gaan elk op zoek naar een leuke 
stap. Ze proberen er enkele uit. Dat kan een trage of snelle stap zijn. De leider stapt 
opnieuw in een bepaalde cadans. De spelers luisteren en trachten met hun gekozen 
stap in de cadans te geraken. In het begin lukt dat niet onmiddellijk. Geef ze de kans 
om te zoeken.

Ritmeklap
De spelers zijn in twee groepen verdeeld. Elke groep zoekt een bekend ritme dat 
makkelijk geklapt kan worden. Het doel van het spel is de andere groep uit balans of 
uit het ritme te krijgen. De twee teams staan recht tegenover elkaar (op ongeveer 
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één meter afstand). Beide groepen klappen tegelijkertijd hun ritme en proberen de 
andere groep uit te schakelen. Als iemand zijn eigen ritme kwijt is, valt die af.

Bodypercussie
Dat is percussie op je lichaam. In plaats van met slaginstrumenten muziek te ma-
ken, gaan we ritme maken met ons lichaam. Als opwarmer kan je echo spelen. Jij 
doet ritmische zaken voor: handklappen, wrijven over je handen, knippen met de 
vingers, tikken op bolle kaken … De spelers doen na. Daarna staan de spelers in de 
cirkel en doet iedereen om beurt iets voor. De rest doet na. Nadien kan je een be-
kend deuntje, zoals ‘Broeder Jacob’, met bodypercussie uitvoeren. Eerst geef je een 
voorbeeld. Bij elk zinnetje heb je een speciale manier van bodypercussie. Dan geef 
je als opdracht aan de deelnemers om in kleine groepjes een eigen versie te maken, 
met dus nieuw uitgevonden bodypercussie.

Ritme klaar
Iedereen gaat in een kring zitten en krijgt een nummer. Bedoeling is dat de groep 
zolang mogelijk een lied zingt zonder een fout te zeggen. Degene met nummer één 
zegt “ritme klaar één … (ander nummer)”. Bij het woord “ritme” slaat hij met zijn 
beide handen op beide knieën. Bij ‘klaar’ klapt hij in de handen. Bij zijn eigen num-
mer vormt hij met zijn rechterhand een vuist met de duim omhoog en brengt hij 
deze tot aan zijn oor zodat hij met zijn duim over zijn schouder wijst. Bij het num-
mer van iemand anders dat hij roept, doet hij hetzelfde maar met zijn linkerhand 
en linkeroor. Als iemand anders zijn nummer hoort, blijft hij het ritme volhouden en 
herhaalt de tekst en handelingen. Een concreet voorbeeld: “ritme klaar één acht”, 
“ritme klaar acht vier”, “ritme klaar vier zeven”, … Degene die aan de beurt is, kan 
ook beslissen het tempo te vertragen of te versnellen. Hij of zij doet dit door zijn 
eigen nummer te herhalen (“ritme klaar vijf vijf”, “ritme klaar vijf vijf”, “ritme klaar 
vijf twee” …).
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