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‘Grootste (gemene) deler’ is een uitgave van Spoor ZES, 
de dienst van de Chiro die rond zingeving, engagement en 
solidariteit werkt. Het spel kadert binnen de campagne van 
Broederlijk Delen van 2020: ‘Delen doet goed, ook met het 
Zuiden’.
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Heb je zin om mee te werken aan de ontwikkeling van 
Spoor ZES-spelen? Heb je opmerkingen of vragen? Laat het 
gerust weten via spoorzes@chiro.be.

GROOTSTE (GEMENE) DELER
Sharing is caring! Tijdens het jongerenspel ‘Grootste (gemene) 
deler’ dompel je de deelnemers onder in de wondere wereld van 
het delen. Ze hoppen van deeleiland naar deeleiland om zo de 
ultieme deelprijs te winnen. Gaandeweg staan we stil bij enkele 
deelinitiatieven in Vlaanderen. Wat kan je delen? Met wie? En 
welke rol kan jouw jeugdbeweging daarin spelen? Een interactief 
spel waarin delen centraal staat. Maar opgelet, want er zit ook 
een mol in het spel!

DELEN
Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens 
goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken.

We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. 
Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin 
iedereen mee is. Ook vandaag nog. En daarvoor hebben we jou 
nodig. Samen brengen we verandering in het leven van talloze 
mensen in het Zuiden. Want delen doet goed, ook met het 
Zuiden.

Ongelijkheid maakt ongelukkig. Herverdelen werkt die 
ongelijkheid weg. Laat zien dat delen ook kan helpen 
herverdelen. Organiseer een deelactie in je buurt, hou een 
Koffiestop aan de poort of speel dit knotsgek deelspel in jouw 
jeugdbeweging. Samen delen maakt sterker. Tot iedereen mee is!

 

Een speciale dankjewel aan de enthousiaste 
keti’s, aspi’s en hun leiding van Chiro 
Zevendonk voor het uittesten van het spel.

Groeps-
grootte: 6 tot 25 

deelnemers

Doelgroep: 12- tot 18-jarigen

Spelbegeleiding: 2 of meer personen

Duur: 2 tot 3 uur

Terrein: Binnen of buiten

Doel: De deelnemers maken kennis met enkele 
deelinitiatieven in Vlaanderen en denken na 
op welke manier ze zelf kunnen delen.
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VOORBEREIDING

LEZEN
Lees het spel goed door. Bekijk wat je haalbaar vindt met de 
beschikbare ruimte en tijd en pas eventueel opdrachten aan.

KAARTJES EN KOPIES
Haal de middelste pagina’s uit de spelenbundel. Dat zijn de 
bijlagen die je nodig hebt om te verknippen en te kopiëren.

 ➔ Knip de brief voor de mol uit en stop hem een week op 
voorhand in de brievenbus van de mol of stuur hem door via 
WhatsApp of Facebook. De mol moet de antwoorden op de 
vraagjes op voorhand doorsturen!

 ➔ Kopieer de vragenlijst van de eilandraad zoveel keren als er 
deelnemers zijn.

 ➔ Kopieer de quiz, de woordenzoeker, de rebus, de geheime 
code, de doorfluistertekening en de QR-code voor alle 
ploegjes (3 à 4 deelnemers).

 ➔ Kopieer de puzzel een of twee keer en knip hem in stukken.

 ➔ Knip de overige pagina’s gewoon uit.

MATERIAAL
Zoek het materiaal dat je nodig hebt bij elkaar. Er zijn enkele 
zaken bij die mogelijk niet meteen in je lokaal te vinden zijn, zoals 
een zak letterkoekjes en een ei.

TERREIN
Het spel kan gespeeld worden op verschillende plaatsen in 
jullie lokalen. Kies op voorhand welke vijf plaatsen jullie willen 
gebruiken.

Gedurende het spel moeten de deelnemers van het ene naar het 
andere lokaal (eiland) kunnen ‘hoppen’ (zie Eilandhoppen).

Je kunt ook buiten spelen. Dan is het leuk als jullie echte 
levensgrote ‘eilanden’ creëren d.m.v. krijt of touw, maar dat is 
geen must.

BRIEF VOOR DE MOL
Kies een mol in jullie afdeling. Kies een deelnemer van wie je 
denkt dat hij of zij het wel leuk zou vinden om de mol te spelen 
en het ook goed zou kunnen.

Vergeet niet de mol op voorhand in te lichten. Knip de brief voor 
de mol uit de bijlagen. Stop hem een week of enkele dagen op 
voorhand in de bus van de mol zodat die op de hoogte is. Je kan 
de brief ook doorsturen via WhatsApp of Facebook. De mol moet 
de antwoorden op de vraagjes op voorhand doorsturen.

LETTERKOEKJES
Zoek de letterkoekjes bij elkaar voor het woord ‘deelinitiatief’.

MATERIAAL
 ● Kaartspel (of reuzenspelkaarten, o.a. te koop in De Banier)

 ● Fluitje

 ● Zeil (of vuilniszak voor een kleine groep)

 ● Krijt

 ● Smartphone(s) met internetconnectie

 ● Ei

 ● Knikker(s)

 ● A4-papier

 ● 3 ballen/ballonnen

 ● Muntje

 ● Kegels

 ● Pennen

 ● Stoelen en tafels

 ● Touw om een web te maken tussen 2 bomen

 ● Verkleedkleren (broeken)

 ● Zak letterkoekjes

SPELUITLEG

SPELVERLOOP
We spelen het spel met de volledige groep. Voor sommige 
opdrachten of spelletjes zal de groep zich moeten opsplitsen.

Start de activiteit door even stil te staan bij het thema van 
dit spel. Wat is delen? Wat delen jullie? En waarom? Leg de 
deelnemers uit dat alles in deze activiteit draait rond één 
werkwoord: delen. Niet alleen bij ons in België, maar ook in en 
met het Zuiden delen is broodnodig. En samen delen maakt 
sterker.

Het spel wordt gespeeld op vijf eilanden. De eilanden hebben 
elk hun opdrachten of spelletjes gelinkt aan een soort delen. Per 
deeleiland wordt er ook een deelinitiatief in the picture gezet. 
Sta bij elk eiland even stil bij dat soort delen. Wat is het juist? Wie 
deelt al op die manier? En wat kunnen jullie nog meer delen?

Als er meerdere opdrachten of spelletjes bij een eiland staan, kies 
je zelf hoeveel je ervan doet. Als de deelnemers de opdrachten 
of spelletjes op een eiland tot een goed einde brengen, krijgen 
ze een rebus over het bijbehorende deelinitiatief. Laat de 
deelnemers de rebussen oplossen in groepjes van drie à vier 
personen. Als ze de rebus kunnen oplossen en het deelprincipe 
kunnen uitleggen, krijgen ze een aantal letterkoekjes. Daarmee 
moeten ze op het einde van het spel een woord vormen. Daarna 
mogen ze naar het volgende eiland ‘hoppen’.

Vertel de deelnemers dat er een mol in het spel zit en dat ze die 
tegen het einde van het spel moeten ontmaskeren. Als ze op 
alle vijf de eilanden geweest zijn en de opdrachten tot een goed 
einde gebracht hebben, volgt er nog een eilandraad om de mol 
te ontmaskeren.

Ruileiland
Te veel spullen in huis? Of puilt je kleerkast uit van de kleren, 
maar wil je ze niet zomaar wegdoen? Ruilen is de oplossing! 
Iemand anders heeft vast iets waar jij heel blij van wordt.

Wat ruilen jullie weleens?

 ➔ LEVEND STRONTEN
Materiaal: kaartspel (of reuzenkaarten) en een fluitje

Deel een grote groep op in duo’s of trio’s.

Zoek uit een kaartspel evenveel kwartetten als er spelers (of duo’s 
of trio’s) zijn.

Hetzelfde principe als het kaartspel stronten, met dat verschil dat 
je in plaats van in het midden te kloppen nu in het midden moet 
gaan liggen. Schud de kaarten en geef iedereen vier kaarten. De 
leden gaan in een grote cirkel staan waarvan de diameter minstens 
vijf meter is. De deelnemers laten telkens op het fluitsignaal één 
kaart liggen op de grond en lopen in wijzerzin door naar de 
volgende kaart. Wie met die kaart een kwartet kan vormen, gaat in 
het midden liggen. De andere spelers moeten zo snel mogelijk op 
hem of haar gaan liggen.

Je kan het spel beëindigen na het eerste kwartet of het nog een 
aantal keren spelen. 

Uitleg LETS

LETS staat voor Local Exchange and 
Trading System.

Vrij vertalen we dat weleens als ‘lokaal 
uitwisselingssysteem’.

LETS is een ruilprincipe, er komt dus 
geen geld aan te pas. Leden van LETS 
bieden elkaar diensten aan. Zo kan je je 
eigen talenten inzetten om anderen te helpen en hulp vragen 
bij dingen die je minder goed kan.

Een voorbeeldje:

Eva knipt mijn haar. Gewoon thuis in mijn keuken. Dat bespaart 
me heel wat saaie bezoekjes aan het kapsalon, een hoop tijd en 
een geforceerde babbel. Ik laat Richard weleens genieten van 
een heerlijke maaltijd. Ik kook voor hem dan een extra portie. 
Voor mij geen werk en voor hem een aangename afwisseling. 
Richard tuiniert graag. Hij helpt samen met Theo om bij Marko 
de tuin opnieuw aan te leggen. Een zware klus als je het alleen 
wil doen, maar een onvergetelijke dag met z’n allen. Diezelfde 
Marko kan dan weer goed sleutelen. Hij herstelt de fiets van Eva 
in een handomdraai.

Deelinitiatief: LETS
Geef na het spel de QR-code aan de deelnemers.

Ze moeten kunnen uitleggen wat LETS is. Daarna krijgen ze 
twee letterkoekjes.

Laat de deelnemers naar het volgende eiland hoppen.

EILANDEN
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Samengebruikeiland
Moet elke Chirogroep echt zelf twintig sjorbalken hebben? 
En heeft elk huis echt nood aan een eigen grasmachine? Of 
een printer? Of de nieuwste spelletjes voor op de computer? 
Denk eens na wat je samen kan gebruiken. Je bespaart er 
heel wat geld mee én je zorgt meteen ook voor minder 
grondstoffentekort. Goed hé!

De spelletjes op dit eiland focussen vooral op samen je kennis 
en/of je inzicht gebruiken. Ook dat is delen!

 ➔ BINNENSTEBUITEN
Materiaal: /

De spelers gaan in een kring staan en nemen elkaars handen 
vast, met hun gezicht naar het midden van de cirkel. Nu is het de 
bedoeling dat iedereen met hun gezicht naar buiten komt te staan 
zonder de handen te lossen.

Oplossing: De hele groep moet tussen twee deelnemers in onder 
hun armen lopen.

 ➔ VLOER OMDRAAIEN
Materiaal: zeil of vuilniszak (voor een kleine groep)

Leg een zeil (of vuilniszak) open op de grond. Ga daar met de hele 
groep op staan. Probeer het zeil om te draaien zonder dat iemand 
er naast stapt.

Tip: Zonder probleem gelukt? Maak het zeil dan wat kleiner voor 
wat meer uitdaging. Doe dat door het op te vouwen.

 ➔ LEVEND MIJNENVELD
Materiaal: krijt

De leiding maakt door middel van stoepkrijt een groot mijnenveld 
met vakjes. Er is een begin- en een eindpunt. Dat eindpunt is te 
bereiken door een goede route te kiezen. In het veld liggen een 
aantal mijnen. Kom je op een vakje met een mijn, dan val je af. 
De groep moet proberen aan de overkant te geraken. Geef hen 
daarvoor maximaal tien kansen.

Leeneiland
Wat heb jij deze week geleend? Zeker en vast iets! Denk maar 
aan een balpen op school, een boek uit de bib, een fiets van een 
vriend, enz. Lenen is vaak gratis of heel goedkoop. Door dingen 
te lenen en uit te lenen help je elkaar vooruit. Zo zie je: samen 
delen maakt sterker!

 ➔ QUIZ
Materiaal: gsm(‘s) met internetconnectie

Verdeel de ploeg in groepjes van drie à vier deelnemers.

Geef de leden het quizblad uit de bijlage. Ze mogen twee minuten 
een gsm lenen om de oplossingen te vinden. Stel een timer in!

Quizvragen:

Vul het spreekwoord aan: Lief en ... delen.

De grootste gemene deler van 12 en 30 is ...

In welk lichaamsdeel vind je het aambeeld?

14496 : 4 = ...

Deel het aantal inwoners van België volgens Wikipedia (2017) door 
het aantal inwoners van Vaticaanstad (2015).

Geef een ander woord voor deeltijds werken.

Met welke land werkt Broederlijk Delen niet samen? Burundi, 
Colombia, Filipijnen, Nicaragua, Rwanda of Senegal?

Wat is de populairste achternaam ter wereld? Zo’n 
15 miljoen mensen delen die naam.

Welke kleur delen de vlaggen van Oekraïne, 
Colombia, Spanje en Brazilië?

Hoe zeg je ‘delen’ in vier andere talen?

Oplossingen:

 ➔ Lief en leed delen

 ➔ De grootste gemene deler is 6

 ➔ Het oor

 ➔ 3624

 ➔ 11491346 / 1000 = 11491,346

 ➔ Parttime, halftijds of 4/5 werken

 ➔ Filipijnen

 ➔ Chang

 ➔ Geel

 ➔ To share – teilen – partager – compartir - ...

 ➔ WIKIPEDIA-SPEL
Materiaal: smartphones van de deelnemers

Alle deelnemers gaan met hun gsm naar de Wikipediawebsite. 
Daar tikken ze op de drie streepjes in de linker bovenhoek en 
daarna op de optie ‘Willekeurig’. Nu komen ze op een willekeurige 
Wikipediapagina uit. De leden moeten nu zo snel mogelijk 
proberen bij de pagina van “Bibliotheek” uit te komen door op de 
linken in de pagina’s door te klikken. Ze mogen dus niets typen.

Deelinitiatief: Carpoolen
Geef na de opdracht de woordenzoeker.

Ze moeten kunnen uitleggen wat carpoolen is. Daarna 
krijgen ze drie letterkoekjes.

Laat de deelnemers naar het volgende eiland hoppen.

Deelinitiatief: Bibliotheek
Geef na de opdracht de rebus.

Ze moeten kunnen uitleggen wat een bibliotheek is. Daarna 
krijgen ze drie letterkoekjes.

Laat de deelnemers naar het volgende eiland hoppen.

START

FINISH
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Dag .............................................................................................................

Jij bent uitverkoren om volgende week de mol te spelen tijdens onze Chironamiddag. 
Spannennnnnd!

Samen met je afdeling moet je opdrachten tot een goed einde brengen. Maar jij bent de 
saboteur: de MOL. Jij moet er dus alles aan doen om de opdrachten te laten mislukken, maar het mag ook 
niet te veel opvallen.

Enkele tips die je kunnen helpen bij het saboteren:

 ➔ Geef geld uit aan nutteloze dingen

 ➔ Verspil tijd

 ➔ Veroorzaak verwarring

 ➔ Stel dingen in vraag

 ➔ Verstop letterkoekjes

 ➔ Geef foute antwoorden

Die tips zijn momenteel nog vaag, maar alles zal duidelijk worden tijdens de activiteit.

Op het einde van het spel volgt er een eilandraad met vragen over jou. Daarvoor hebben we nog wat 
persoonlijke info van jou nodig. Bezorg je ons die via sms, WhatsApp of brief?

HOE OUD BEN JE? 

....

IN WELK SEIZOEN BEN JIJ JARIG?

 ● Winter

 ● Lente

 ● Zomer

 ● Herfst

HOEVEEL ZUSSEN HEB JIJ?

 ● Geen

 ● 1

 ● 2

 ● Meer dan 2

HOEVEEL BROERS HEB JIJ?

 ● Geen

 ● 1

 ● 2

 ● Meer dan 2

WELKE VAN DEZE KLEUREN VIND JE HET MOOIST?

 ● Rood

 ● Groen

 ● Blauw

 ● Geel

WELKE CHOCOLADE HEB JE HET LIEFST?

 ● Wit

 ● Fondant (zwart)

 ● Melkchocolade

 ● Ik lust geen chocolade.

HOE ZIET JOUW DROOMVAKANTIE ERUIT?

 ● Zon-zee-strand

 ● Op avontuur gaan, kamperen

 ● Skiën

 ● Musea bezoeken, steden verkennen

Veel succes!

Huureiland
Soms heb je iets maar heel even nodig. Moet je het dan meteen 
kopen? Tuurlijk niet! Tegenwoordig kan je heel wat zaken 
huren. Wat heb je al eens gehuurd? En wat denk je dat jouw 
jeugdbeweging huurt?

 ➔ OPDRACHTEN
Materiaal: Ei, knikker, A4-papier, 3 ballen/ballonnen en materiaal 
dat in het materiaalkot te vinden is.

De groep moet een aantal opdrachten tot een goed einde 
brengen. Ze krijgen een budget waarmee ze voor x-aantal 
minuten materiaal mogen ‘huren’ uit het materiaalkot. Ze moeten 
alle opdrachten kunnen waarmaken met hun budget. Leg de 
opdrachten een voor een uit zodat ze niet kunnen weten welke er 
nog volgen.

Opdrachten:

 ➔ Bouw een constructie waarbij je een ei laat vallen van 3 m 
hoogte. Het ei mag niet stuk gaan.

 ➔ Geef hen gratis een ei

 ➔ Bouw een knikkerbaan, de knikker moet minstens 
10 seconden onderweg zijn.

 ➔ Geef hen gratis een knikker

 ➔ Bouw een constructie van 10 verdiepingen hoog (10 lagen 
van een bepaald materiaal).

 ➔ Kruip met de volledige ploeg door een A4.

 ➔ Geef hen gratis enkele A4-bladen.

 ➔ De oplossing vinden jullie in de bijlage. Vraag veel geld 
voor de oplossing.

 ➔ Hou minstens drie ballen of ballonnen gedurende 2,5 
minuten in de lucht. Ze mogen de ballen of ballonnen niet 
vasthouden.

 ➔ Geef hen gratis drie ballen/ballonnen.

Laat de leden zelf verzinnen welk materiaal ze uit het materiaalkot 
willen gebruiken. Kleef er zelf een bedrag en een tijdstip op. 
Materiaal dat voor de hand liggend is, is duurder dan ‘creatief’ 
materiaal. Als jullie beslissen om een opdracht niet te doen, geef 
hen dan ook minder geld.

Deelinitiatief: Uitleendienst
Geef na de opdracht de geheime code.

Ze moeten kunnen uitleggen wat een uitleendienst is. Daarna 
krijgen ze drie letterkoekjes.

Laat de deelnemers naar het volgende eiland hoppen.
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Eilandraad
WIE DENK JIJ DAT DE MOL IS? VUL DEZE VRAGENLIJST IN.

De mol heet: ..........................................................................................

De mol is .................. jaar oud.

DE MOL IS EEN:

 ● Jongen

 ● Meisje

 ● X

IN WELK SEIZOEN IS DE MOL JARIG?:

 ● Winter

 ● Lente

 ● Zomer

 ● Herfst

HOEVEEL ZUSSEN HEEFT DE MOL?

 ● Geen

 ● 1

 ● 2

 ● Meer dan 2

HOEVEEL BROERS HEEFT DE MOL?

 ● Geen

 ● 1

 ● 2

 ● Meer dan 2

WELKE VAN DEZE KLEUREN VINDT 
DE MOL HET MOOIST?

 ● Rood

 ● Groen

 ● Blauw

 ● Geel

WELKE CHOCOLADE HEEFT DE MOL HET LIEFST?

 ● Wit

 ● Fondant (zwart)

 ● Melkchocolade

 ● Ik lust geen chocolade.

HOE ZIET DE DROOMVAKANTIE VAN DE MOL ERUIT?

 ● Zon-zee-strand

 ● Op avontuur gaan, kamperen

 ● Skiën

 ● Musea bezoeken, steden verkennen
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VUL HET SPREEKWOORD AAN: 

Lief en                                                                  delen

DE GROOTSE GEMENE DELER VAN 12 EN 30

IN WELK LICHAAMSDEEL VIND JE HET AAMBEELD?

14496 : 4 = 

DEEL HET AANTAL INWONERS VAN BELGIË VOLGENS WIKIPEDIA (2017)

DOOR HET AANTAL INWONERS VAN VATICAANSTAD (2015)

GEEF EEN ANDER WOORD VOOR DEELTIJDS WERKEN

MET WELKE LAND WERKT BROEDERLIJK DELEN NIET SAMEN? BURUNDI, 
COLOMBIA, FILIPIJNEN, NICARAGUA, RWANDA OF SENEGAL? 

WAT IS DE POPULAIRSTE ACHTERNAAM TER WERELD? ZO’N 15 MILJOEN MENSEN DELEN DIE NAAM.

WELKE KLEUR DELEN DE VLAGGEN VAN OEKRAÏNE, COLOMBIA, SPANJE EN BRAZILIË?

HOE ZEG JE ‘DELEN’ IN VIER ANDERE TALEN?

Doorfluistertekening

letsvlaanderen.be

kruip eens door een A4

Wat heb je nodig?

stap 3
Knip zoals op de 
tekening. Let goed op 
waar de vouw zit!
Vouw het papier open, 
er zit nu een gat in 
dat groot genoeg is 
om door te kruipen.

 ● 1 velletje A4-papier

 ● een schaar

+

stap 1
Vouw het vel dubbel

stap 2
Knip een gat in de vouw, 
zoals op de tekening.
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woordzoeker
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GEHEIME CODE
PUZZEL
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Doorgeefeiland
Is die jas van vorige winter echt niet meer jouw ding? Of is je 
fiets van vijf jaar geleden nu echt te klein geworden? Gooi hem 
dan niet weg, maar vraag eens rond in je buurt of vriendenkring 
of iemand anders hem misschien wel kan gebruiken en geef 
hem gewoon door. Het geeft je ongetwijfeld een goed gevoel!

 ➔ CENTJE DOORGEVEN
Materiaal: één muntje

De leden staan in een cirkel. Eén iemand gaat in het midden staan. 
Geef een muntje aan een van de spelers zonder dat degene in het 
midden ziet aan wie. Bij de zin ‘centje doorgeven, centje doorgeven, 
niemand weet waar het centje is’, doen de spelers allemaal 
tegelijkertijd alsof ze het centje doorgeven. De speler in het midden 
moet nu raden wie het muntje echt heeft. Wie betrapt is, moet nu in 
het midden gaan staan.

 ➔ CONSTRUCTIE DOORFLUISTEREN
Materiaal: A4-blad, schrijfgerief, tekening uit de bijlagen

Deel een grote groep op in twee of drie groepen.

Iemand zit bij de tekening (zie bijlage). Hij of zij vertelt aan de 
volgende deelnemer hoe de tekening eruitziet. Die volgende 
fluistert wat hij of zij onthouden heeft in het oor van de volgende 
deelnemer. Dat gaat door tot bij de laatste in de rij. Die speler 
maakt de tekening zo goed mogelijk na. De deelnemers mogen 
meerdere keren fluisteren.

 ➔ REN-JE-ROTRACE
Materiaal: materiaal om een parcours te maken: stoelen, tafels, 
kegels, enz.

Verdeel de ploeg in tweeën.

Van elke ploeg loopt er één speler het parcours rond. Terug bij de 
startpositie neemt hij of zij een tweede speler mee. Die twee lopen 
samen het parcours rond en nemen nadien een derde speler mee, 
enzovoort. De winnaar is de ploeg die als eerste volledig bij de 
eindmeet komt.

 ➔ UITLEG TOO GOOD TO GO
Too Good To Go is een app waarmee gebruikers hun steentje 
kunnen bijdragen in de strijd tegen voedselverspilling.

Het werkt met verrassingspakketten. Hoezo een verrassing? Het 
eten dat je redt bij Too Good To Go bestaat uit alle heerlijke en nog 
perfect eetbare producten die winkels en restaurants normaal 
zouden weggooien na sluitingstijd. In plaats van dat weg te 
gooien, geven ze de maaltijd door aan iemand die het graag heeft. 
Perfect toch? 
Ze werken samen met bakkerijen, restaurants, hotels en 
supermarkten die elke dag verse producten in de toonbank leggen 
of die minder verkocht hebben dan eerst gedacht. Daardoor weet 
je nooit exact wat je meekrijgt tot je effectief op de locatie bent. Een 
verrassing, elke keer opnieuw!

Deelinitiatief: Too good to go
Geef na de opdracht de puzzel.

Ze moeten kunnen uitleggen hoe Too Good To Go werkt. 
Daarna krijgen ze drie letterkoekjes.

Laat de deelnemers naar de eilandraad hoppen.
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REBUSSEN
Als ze een opdracht op een eiland tot een goed einde brengen, 
krijgen ze een rebus over het bijbehorende deelprincipe. Ze 
moeten de rebus oplossen en kunnen uitleggen aan de leiding 
wat het deelprincipe precies is.

 ➔ Ruileiland: QR-code (Oplossing: LETS-principe)

 ➔ Samengebruikeiland: woordzoeker (oplossing: carpool)

 ➔ Leeneiland: rebus (oplossing: bibliotheek)

 ➔ Zin: Een plek waar boeken, tijdschriften, documenten en 
cd’s bewaard worden die het publiek kan lenen of inkijken.

 ➔ Huureiland: geheime code (oplossing: uitleendienst)

 ➔ Doorgeefeiland: puzzel (oplossing: Too Good To Go)

LETTERKOEKJES
Als de leden een eilandopdracht tot een goed einde brengen, 
krijgen ze een aantal letterkoekjes. Op het einde van het spel 
moeten ze met die letterkoekjes het woord ‘deelinitiatief’ vormen. 
Het zijn dus geen willekeurige letters die ze krijgen.

Heb je een opdracht gedaan waarbij ze in teams tegen elkaar 
moesten strijden? Geef dan de letterkoekjes aan het winnende 
team. Zo is de kans groot dat de letterkoekjes verdeeld worden 
over de deelnemers. Dat geeft de mol dan weer een uitgelezen 
kans om te saboteren zonder dat het te hard opvalt.

Als ze op het einde van het spel het woord hebben kunnen 
vormen, krijgen ze de overige koekjes om met elkaar te delen.

EILANDHOPPEN
Om van het ene naar het andere eiland te ‘hoppen’, gebruik je 
elke keer een andere techniek. Hieronder vind je een lijstje met 
mogelijkheden, maar verzin er gerust zelf nog bij.

 ➔ Geef de groep een aantal stoelen. Ze moeten door hun 
voeten enkel op de stoelen te zetten tot bij het volgende 
eiland geraken. Ze mogen geen voeten op de grond zetten.

 ➔ Maak een levende brug om naar het volgende eiland te 
gaan. De deelnemers gaan in twee rijen tegenover elkaar 
staan en nemen de handen van degene tegenover hen vast. 
Eén deelnemer gaat vooraan staan en laat zich voorzichtig 
tussen de twee rijen vallen. De deelnemers in de rijen blijven 
goed elkaars handen vasthouden en transporteren de 
liggende speler over die ‘levende brug’. Opgelet: veiligheid is 
heel belangrijk bij dit spel. Loop daarom als spelleiding mee 
met degene die doorgegeven wordt. Zorg er ook voor dat de 
laatsten in de rij de liggende speler voorzichtig neerzetten – 
voeten eerst!

 ➔ Maak met touw een spinnenweb, bijvoorbeeld tussen twee 
bomen. Maak het web zo dat er evenveel gaten zijn als 
deelnemers. Elk gat mag maar één keer gebruikt worden. (Bij 
grote groepen mag elk gat bijvoorbeeld twee of drie keer 
gebruikt worden.) Zorg ook voor gaten van verschillende 
grootte. Alle deelnemers moeten via het web aan de 
andere kant zien te geraken. Wie het touw aanraakt, moet 
terugkeren.

 ➔ Doe met de volledige groep haasje-over naar het volgende 
eiland.

 ➔ Loop met twee deelnemers in één broek (uit de 
verkleedkoffer) naar het volgende eiland. De ene persoon 
steekt één been in de linkerbroekspijp, de andere in de 
rechter.

 ➔ De grond is lava! Om op het volgende eiland te geraken, 
moet je je eigen kledingstukken gebruiken als stapstenen.

 ➔ Enzovoort.

DE MOL
De mol speelt een belangrijke rol in dit spel. Hij of zij moet 
ervoor zorgen dat het einddoel, het vormen van het woord 
‘deelinitiatief’, niet gehaald wordt. Laat hem of haar zelf bepalen 
hoe en waar hij of zij saboteert. Als begeleiding stimuleer je 
de groep om in de gaten te houden wie niet correct deelt 
tijdens de opdrachten. Voorzie wat tijd om te bespreken wie 
er verdacht wordt of maak zelf iemand verdacht door hem of 
haar op gemaakte fouten te wijzen. Dat maakt het spel des te 
spannender!

Eilandraad
Als ze op alle vijf de eilanden geweest zijn en de opdrachten tot 
een goed einde gebracht hebben, volgt er nog een eilandraad 
om de mol te ontmaskeren.

Kopieer de vragenlijst van de eilandraad zoveel keer als er 
deelnemers zijn.

Laat de deelnemers de vragenlijst invullen.

Bekijk daarna wie de meeste vragen juist beantwoord heeft of 
overloop de vragen met de volledige ploeg. Begin dan bij de 
laatste vraag en ga zo naar boven om het spannend te maken.
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Ook met het Zuiden.
Delen doet goed.

BE12 0000 0000 9292

kampvuur
het weekend

een pot choco
avontuur

Wij delen

NABESPREKING
Bespreek het spel.

 ➔ Wat vond je leuk, wat vond je minder leuk?

 ➔ Vraag aan de mol hoe het was om mol te zijn. Wat was er moeilijk?

 ➔ Wat heb je geleerd? Wat was nieuw?

 ➔ Op welke manier deel je zelf al?

 ➔ Wat zou je nog extra kunnen delen?

 ➔ Hoe kunnen we als Chirogroep meer delen?

 ➔ Wees trots op wat je doet en deel foto’s van je acties op sociale media. Tag Spoor ZES zodat we je actie kunnen delen op  
 facebook . com/spoorzes of instagram.com/SpoorZESChiro.

Broederlijk Delen is een organisatie die samen met lokale partners 
verspreid over de wereld succesvol strijdt tegen armoede en 
ongelijkheid. Zij focussen daarbij op drie thema’s: recht op voedsel, 
duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en 
vrede.

Bijna zestig jaar. Zo lang bestaat Broederlijk Delen al. Zestig 
jaar campagne voeren voor een betere wereld. Je zou denken 
dat er dan een beetje sleet op komt. Maar niets is minder waar! 
Broederlijk Delen is springlevend én broodnodig. Dat willen we 
dit jaar in de kijker zetten. Ons thema: Broederlijk Delen! Of hoe 
wij delen als een hefboom zien voor een andere manier van 
samenleven. Met de uitdagingen in de samenleving van vandaag 
is dat meer dan nodig.

Zestig jaar lang al werken wij aan een ideaal. Een betere wereld, 
zonder ongelijkheid, waar iedereen mee is. Voor ons start die 
betere wereld met delen en herverdelen. Deel je mee?
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ADRESSENLIJST

SPOOR ZES
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen 
03-231 07 95 
spoorzes@chiro.be 
chiro.be/spoorzes 
spoorzesindeklas.be

BROEDERLIJK DELEN
Huidevettersstraat 165 
1000 Brussel 
02-502 57 00 
info@broederlijkdelen.be 
broederlijkdelen.be

Regionale diensten
Regionaal secretariaat Antwerpen 
Rolwagenstraat 73 
2018 Antwerpen 
03-217 24 90 
antwerpen@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Limburg 
Tulpinstraat 75 
3500 Hasselt 
011-24 90 20 
hasselt@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvatorstraat 30 
9000 Gent 
09-269 23 40 
gent@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant/Mechelen/Brussel 
Varkensstraat 6 
2800 Mechelen 
015-29 84 58 
mechelen@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13 
8800 Roeselare 
051-26 08 08 
roeselare@broederlijkdelen.be

MEER SPOOR ZES

Ga naar chiro.be/jongerenspel, daar vind je nog een heleboel jongerenspelen!

Naast jongerenspelen maakt Spoor ZES nog andere materialen.

TEKSTENBOEKJE: WIJ BESTAAN, WIJ DELEN
We zien en horen het om ons heen. En we zien en horen het van jongeren in Congo, Senegal en 
Colombia. We delen onze tijd en onze inzet, onze ontmoetingen, onze kennis, onze samenwerking, 
onze creativiteit, onze acties, ons geloof dat de wereld kan veranderen. Het zit in ons. We zijn het zelf.

 

LAGERESCHOOLPROJECT:  

DELEN KAN SCHELEN!
Delen kan schelen! Dat is althans het motto van Ndeye en haar familie. 
Door hun krachten te bundelen, proberen ze het hoofd te bieden aan 
de uitdagingen die het leven hen voorschotelt. L’union fait la force! 

Tijdens dit project maken we kennis met Ndeye, een meisje dat betrokken is in 
een groot deelproject. Wat betekent delen voor haar? Is het altijd gemakkelijk 
om te delen? Wat heeft de overstap naar bepaalde deelsystemen opgeleverd 
voor haar en haar familie? En vooral: kan delen een verschil maken voor onze 
planeet? Ontdek het samen met ons en beleef met haar allerlei avonturen.

11Wat je toekom(s) t!
Handleiding_A4.indd   1 3/01/19   14:59

ColomTrio

Dump
Up-It-

geen ontsnappen aan




