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In één kring 

Krantenmeppertje 

In het midden van de kring staat één speler. De spelleider roept de naam van speler "X" uit de 

kring. Deze speler "X" moet nu de naam van een willekeurige andere speler "Y" roepen, voordat 

de speler in het midden hem met de knuppel op zijn knieën heeft geslagen. Roept speler "X" te 

laat een volgende naam (de naam van speler "Y") of roept speler "X" een verkeerde naam (een 

naam die van geen van de spelers is, of de naam van de speler in het midden), dan is speler 

"X" af en moet hij in het midden gaan staan met de knuppel. 

De zeven hondjes van Prins Laurent 

De deelnemers zitten in een kring. De eerste persoon begint met het verhaal, waarin hij een 

personage vertolkt en iets meer over zichzelf vertelt. B.v. “Ik was het eerste hondje van Prins 

Laurent, en ik was een hondje dat zeer moeilijk stil kon zitten en altijd maar rond wou rennen, 

enz.” Als de eerste deelnemer zijn personage beschreven heeft, pikt de volgende van de kring 

in op het verhaal en eigent zich ook een personage toe. “Ik was de buurbrouw van prins Laurent 

en zorgde voor zijn hondjes als hij op reis was,....” 

Zo ga je alle deelnemers af en ontstaat er een heel verhaal met allerlei personages. 

Andere mogelijke verhalentitels: 

 Ik nam de trein naar Parijs... 

 In de rozentuin van Doornroosje... 

Brandende kaars 

De deelnemers zitten in een kring. Eén deelnemer gaat geblinddoekt in het midden zitten. In de 

kring wordt een brandende kaars door-gegeven. Wanneer je de kaars aan iemand geeft zeg je 

telkens: “Ik geef de kaars aan...(naam).” 

Het geblinddoekte slachtoffer probeert dan snel de kaars uit te blazen, als het lukt wordt er 

gewisseld. 
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Dictie/expressie 

Iedereen geeft om beurt zijn naam; zonder daarbij klanken te produceren, maar wel met een 

duidelijke articulatie. De andere groepsleden trachten de naam te raden. 

Iedereen zegt zijn naam (geboortedatum, adres, hobby‟s...) op een emotioneel geladen manier. 

Iedereen zoekt uiteraard naar een emotie die typerend is voor hem of haar. De anderen 

proberen deze gemoedstoestand te achterhalen. 

Alfabetisch/chronologisch op stoelen 

De groep vormt een cirkel. Iedereen neemt een stoel en gaat daar op staan. In het midden van 

de cirkel staat één extra lege stoel. 

Om de namen van de groepsgenoten te leren kennen gaat de groep in alfabetische volgorde op 

de stoelen staan door zich over de andere stoelen heen te verplaatsen. 

Dit gebeurt steeds in uurwijzerszin. 

Wanneer er iemand van de stoel valt, moet deze persoon driemaal rond de cirkel hinkelen en 

een nieuwe poging ondernemen. 

Je kan een variant maken op dit spel door de deelnemers volgens leeftijd te doen staan, of de 

moeilijkheidsgraad opdrijven door het spreken te verbieden. 

Zinnen aanvullen 

Iedere deelnemer krijgt een blad waarop het eerste deel van de verschillende zinnen getypt is. 

Bijvoorbeeld: 

 Was ik een meubelstuk, dan... 

 Was ik een politicus, het eerste wat ik veranderde was... 

 Was ik een dier, dan... 

 Was ik een TV-figuur, dan was mijn programma... 

De deelnemers vullen persoonlijk de zinnetjes op deze bladen aan. Daarna worden de bladen 

samengebracht en opnieuw willekeurig verdeeld. Iedereen leest de brief voor die hij in handen 

heeft. Samen zoekt men wie de schrijver is, deze kan dan eventueel nog aanvullend 

commentaar geven. 
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Tekening opbouwen. 

De deelnemers zitten naast elkaar en gebruiken allemaal hetzelfde materiaal. De spelleider 

geeft een opdracht. Bvb: teken een vlak, daarna wordt het papier doorgeschoven of schuiven 

de deelnemers door. Dan volgt de volgende opdracht. Bvb: teken een wiel., enz tot de hele 

machine of het hele huis of … af is. 

Ballon Hoog 

De deelnemers zitten in kleermakerszit in een kring. Eén speler staat in de kring en roept terwijl 

hij de ballon omhoog gooit een naam van een andere deelnemer. Deze moet zorgen dat hij in 

de kring is voordat de ballon de grond raakt. 

Telefoontje 

De deelnemers zitten in een kring en houden handen vast. Eén deelnemer zit in het midden. 

Eén speler begint met te telefoneren naar een andere speler in de groep. Het zegt: "Ik 

telefoneer naar...". Hierna knijpt het in een van de 2 handen die het vasthoudt, waarna het zegt: 

"vertrokken". Het handenknijpen wordt nu doorgegeven: het is het bericht. Dus als speler A in 

speler B's hand knijpt, knijpt B in C's hand... Als het bericht aangekomen is, zegt de persoon 

naar wie het werd verzonden: "aangekomen". De persoon in het midden moet proberen het 

bericht te onderscheppen. Dit doet hij door te raden bij wie het nu is. Hij mag slechts 3 keer 

raden. Men kan ook centrales invoegen. Dit is een deelnemer die met kruiselingse armen 

handjes geeft. De centrale geeft een seintje, bijv. biepbiep, zodat degene in het midden 

gemakkelijker te weten komt waar geknepen wordt. De centrale kan echter ook de verbinding 

terug laten keren vanwaar deze kwam (een changé-module dus), maar dit moet niet. 

Bericht fluisteren 

Een zin wordt door de leerkracht in het oor gefluisterd van een leerling. De leerling fluistert wat 

ze verstaan heeft op zijn beurt door aan een ander kind. Uiteindelijk krijgt men iets heel anders 

dan wat het oorspronkelijke bericht was. 

Bananenboom  

Opstelling in kring: (armen steven in elkaar gehaakt) 

Eén deelnemer heft zijn voeten van de grond door te hangen en zegt: "ik ben ..., ik hang in de 

bananenboom en gooi m‟n banaan naar ... (naam van een andere speler).  

Deze speler gaat vervolgens in de boom hangen. 
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Ik zit in ’t groen  

De deelnemers zitten op een stoel in een kring. Eén speler staat in het midden dus er is één 

stoel vrij. De deelnemer die rechts van de lege stoel zit moet naar links opschuiven en zeggen 

„ik zit‟. De deelnemer die nu rechts van de lege stoel zit schuift ook op naar links en zegt „in het 

groen‟. De volgende schuift weer op en zegt „en ik hou van: hier noemt hij een naam van een 

andere deelnemer„.  

De genoemde deelnemer komt op de vrijgekomen stoel zitten. Nu moet de speler in het midden 

trachten op de nieuwe vrijgekomen stoel te gaan zitten voordat een speler rechts langs de vrije 

stoel op de plaats is gaan zitten en zegt: „ik zit‟. En zo gaat het verder. 

Naam + adjectief + beweging  

Opstelling in kring: Iedereen stelt zich voor aan de hand van eigen voornaam en een adjectief 

dat begint met dezelfde letter als de eigen voornaam. Bvb: Knapperige Kim, Lange Louis, 

Beestige Björn,… 

Vervolgens zoekt men nog een beweging die bij het adjectief hoort. 

Lange Louis kan bijvoorbeeld uitrekken. Iemand stelt zijn geheel (voornaam + adjectief + 

beweging) voor en probeert nadien iemand anders zijn geheel na te doen. Die persoon doet nu 

zijn geheel en dan het geheel van iemand anders. Tenslotte kan je dit eens proberen zonder de 

naam te vermelden. Herkent de andere zijn beweging nog? 

Rippel stippel  

Opstelling in kring: 

Iemand begint en zegt: "Ik X, rippel stippel, zonder stippels, vraag aan ‘Jan’, rippel stippel, 

zonder stippels, hoeveel stippels heb jij?" Jan gaat dan verder, en stelt deze vraag aan iemand 

anders. Je noemt dus eerst je eigen naam, en dan de naam van de persoon aan wie je de 

vraag stelt. Na elke naam zeg je "rippel stippel", en hoeveel stippels die persoon heeft . Als je 

een fout maakt in de formulering krijg je een stippel. Nadat je je stippel gekregen hebt, mag je 

uiteraard niet meer zeggen "zonder stippel", maar moet je zeggen "met 1 stippel". Het gaat er 

dus om zo min mogelijk stippels te hebben op het einde van het spel. Zorg dat de stippels 

duidelijk zichtbaar zijn. 
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Billenklets 

De deelnemers zitten in een kring. De bedoeling van het spel is om een soort van 

telefoonverbinding te creëren. Iemand belt steeds naar een andere persoon. Die moet dan een 

bepaalde handeling uitvoeren met zijn handen, net zoals de spelers links en rechts van hem. Is 

de handeling niet correct uitgevoerd mag er op hen geslagen worden.   

Standaard houdt iedereen zijn handen op de knieën.  Een deelnemer neemt de telefoon op en 

zegt “Mijn naam is… en ik telefoneer…” (gebaar: twee handen op de oren) en de twee 

personen ernaast houden de hand aan de kant van de beller tegen hun oor.  Wanneer de beller 

zegt “…telefoNEER…” moeten zowel beller als de personen ernaast de handen naar beneden 

doen, zoniet moogt ge op de billen kletsen. (Op “neer”, handen naar beneden dus). Daarna zegt 

de beller een naam uit iemand van de kring, die dan de telefoon (correct, met twee handen aan 

de oren) opneemt en doorbelt naar iemand anders. 

Wanneer mag je dus slaan?Wanneer de beller of de persoon ernaast niet de juiste houding 

heeft (dus ook wanneer je een belhouding aanneemt en ‟t is niet aan u) 

Een vrije slag: wanneer iemand foutief slaat (foutief slaan = wanneer iemand juist zat of als je 

als beller je buren erin luist door supersnel te kletsen terwijl je NEER zegt), wordt gegeven door 

degene die de foutieve slag incasseerde. 

De moni is jury! 

Variatie: internetten 

Ipv “ik ben x en ik telefoneer naar” zegt de persoon “ik ben x en ik surf naar”  

De houding voor de beller: op een surfplank staan (doen alsof uiteraard) 

Houding voor de buren: op en neer bewegen zoals golven 

Citroen citroen 

De spelers zitten in een kring op stoelen (aantal stoelen = aantal spelers -1). Een vrijwilliger om 

te beginnen staat in het midden. De spelleider roept 2 willekeurige namen uit de groep; deze 

personen moeten zo snel mogelijk van plaats verwisselen. De persoon in het midden mag 

tijdens het wisselen proberen één van de plaatsen in te nemen door erop te gaan zitten. 

Degene die daarna geen plaats heeft, blijft in het midden staan en probeert een stoel te 

bemachtigen wanneer de volgende namen worden geroepen. De spelleider kan ook meer dan 2 

namen noemen. Als de spelleider "citroen citroen" roept, moet iedereen van plaats verwisselen.  
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Ik ben X en ik doe… 

Iedereen zit (of staat) in een kring. Iemand zegt: "Ik ben Jan en ik doe.....(maakt gebaar, 

beweging of geluid). De volgende in de kring zegt: "Dat is Jan, hij doet..... en ik ben Karin, ik 

doe..... Enzovoort het rijtje af.  

Als het fout gaat, begint men opnieuw vanaf degene die de fout maakte. 

Pang Pang 

Iedereen staat in een grote cirkel. De spelleider staat in het midden en draait met zijn ogen dicht 

rond. Wanneer hij stopt, doet hij zijn ogen open, wijst iemand aan en roept "pang" met naam 

van de persoon erachter.  

Deze persoon gaat zo snel mogelijk gehurkt zitten. Zijn twee buren draaien een rondje van 360° 

en degene die het eerst terug rond is, schiet op de andere en roept "pang". Degene die dood is 

gaat plat op de buik liggen, terwijl de gehurkte terug rechtstaat. Dit blijven we spelen tot er maar 

twee mensen meer over blijven.  

De laatste twee gaan op elkaar schieten op de "westerse manier". Met de ruggen tegen elkaar, 

tien passen zetten (iedereen telt luidop mee) en dan omdraaien en schieten.  

Terwijl je schiet, vorm je met je handen een geweer (de spelleider kan ook plastieken 

geweertjes voorzien) . 

Kennismakingsspel met frisbee 

De deelnemers staan in een grote cirkel. De spelleider duidt de persoon aan die het spel 

aanvat. Die persoon moet de naam van iemand in de cirkel roepen en er vervolgens de frisbee 

naartoe gooien. Degene die de frisbee opvangt moet net hetzelfde doen. Als de frisbee slecht 

gegooid wordt of als de frisbee niet wordt opgevangen moeten de spelers op één been staan. 

Bij een volgende faling moeten ze de frisbee gooien en opvangen met één hand. Bij een derde 

faling moeten ze de frisbee opvangen met één hand, maar gooien onder hun been door. Wordt 

er dan nog gefaald, dan gaan ze uit het spel.  

Variatie: de verschillende stadia kunnen uitgebreid of ingekort worden. 
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Schootzitten 

Iedereen zit op een stoel in de kring. Eén iemand zegt bijvoorbeeld: “Ik speel voetbal.” 

Diegenen die ook voetbal spelen, schuiven een stoel naar links op. De anderen blijven gewoon 

zitten. Zo komen sommigen op elkaars schoot terecht. Het kan zijn dat je er nadien onderuit 

moet en zelf een plaats moet opschuiven want iedereen mag iets over zichzelf zeggen. 

Variatie: Iedereen die op de schoot zit van iemand die opschuift, moet mee opschuiven. 

Bijvoorbeeld: 

als An, Jan en Mieke op Karen haar schoot zitten en Karen ook voetbal speelt, moeten ze alle 

vier op de schoot van Mark (die naast Karen zit) gaan zitten. 

Of: iedereen die voetbal speelt, schuift één plaats op.  Speel je voetbal en er zit iemand op jouw 

schoot, dan moet je blijven zitten.  Enkel als er niemand op jouw schoot zit, mag je opschuiven.  

Degene die ‟t eerst terug op zijn of haar vertrekplaats is, heeft gewonnen. 

Spinnenweb 

De leden zitten in een kring. Het lid dat de bol wol vast heeft, zegt de naam van een ander lid en 

gooit de bol daar naartoe. Het lid dat de bol dan vast heeft, doet hetzelfde… Uiteindelijk krijg je 

een spinnenweb. 

Variatie: Naast het noemen van de naam, kunnen er ook bijvragen gesteld wordt om het 

kennismaken te bevorderen (bvb. wat zijn je hobby‟s). 

Naamspelletjes 

Begin je kennismakingsspelletjes altijd met een namenrondje. Zorg voor de nodige variatie. 

Enkele suggesties: 

• Laat iedereen heel stil beginnen en zijn of haar naam bij elke ronde een beetje luider zeggen, 

totdat iedereen zijn naam schreeuwt. 

• Doe een eerste rondje waarbij je je eigen naam zegt, bij het tweede zeg je de naam van de 

persoon links van je, bij de derde de naam van de persoon rechts van je, bij de vierde de naam 

van de persoon tegenover je… 

• Laat iedereen zijn naam zingen in plaats van zeggen. Je kan zelf een stijl kiezen (opera, 

rap…) of je leden de kans 
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Rondlopen 

Ik verklaar de oorlog aan... 

Iedereen kent wel het spel waarbij een persoon een bal omhoog werpt en roept: “Ik verklaar de 

oorlog aan...Jan!”. Waarbij iedereen dan wegloopt en Jan de bal opvangt, stop roept, waarop de 

andere deelnemers blijven staan en Jan dan een deelnemer probeert aan te werpen. 

Dit spel kan je gemakkelijk nieuw leven inblazen door een ander voorwerp te gebruiken dan een 

bal, bijvoorbeeld een panty met een aardappel erin zodat je zwaaiend kan gooien, of een licht 

opgeblazen ballon met een muntstuk erin, zodat je projectiel gekke bewegingen maakt. 

Hoepel-tik 

Er worden een aantal hoepels uitgelegd, naargelang het aantal deelnemers worden er één of 

meer tikkers aangeduid. In de hoepel ben je veilig voor de tikkers maar je mag slechts 10 

seconden in een hoepel blijven staan. Het is nu de bedoeling dat je van hoepel wisselt door op 

andere personen te roepen en hen te vragen om van plaats te verwisselen. 

Dit kan ook als energizer gebruikt worden. 

Associatie 

Iedereen kiest een voorwerp waarvan men vindt dat het goed bij hem of haar past. Men schrijft 

ook kort de reden op waarom men voor dit voorwerp gekozen heeft. 

Hierna worden alle voorwerpen samengebracht en herverdeeld. Iedere deelnemer verzint nu 

enkele argumenten waarom het voorwerp dat men heeft gekregen bij hem of haar zou kunnen 

passen. Dit verhaal wordt nadien vergeleken met dat van de persoon die het voorwerp als 

eerste gekozen had. 

Deze voorwerpen kun je daarna ook gebruiken om een actief spel te spelen: 

Je verspreidt de voorwerpen over een grasveld. 

De deelnemers staan in een aantal aan elkaar geknoopte fietsbanden of een grote elastiek en 

proberen zo snel mogelijk het voorwerp op te rapen van de persoon links van hen. Lukt dit, dan 

moet deze laatste het elastiek verlaten. 

De winnaar is diegene die als laatste overblijft. 
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Zelfportret 

Dit is een iets langer kennismakingsspel waarvoor je toch een klein uurtje moet uittrekken. 

Elke deelnemer krijgt 1 potlood en 2 bladen stevig papier. Men laat muziek horen en alle 

deelnemers lopen kris kras door elkaar en maken op een bepaalde manier kennis met elkaar 

(zie verder). 

Als de muziek wordt stopgezet blijft iedereen staan bij de persoon met wie hij het laatst kennis 

heeft gemaakt. 

Met deze persoon gaat men nu nader kennismaken door: 

1. Een stukje te tekenen van het portret van de ander (1ste blad)  artistieke kwaliteiten. 

2. Een interview van je partner, dat je kort neerschrijft op het 2de blad  literaire kwaliteiten. 

3. Een praktische opdracht  motorische kwaliteiten. 

Dit principe wordt 5 maal herhaald, de opdrachten en vragen veranderen echter telkens: 

A. Manieren van kennismaken: 

1.elkaar de hand schudden 

2.neuze-neuze 

3.elkaar innig omhelzen 

4.handkus geven 

5.kledingstukken omwisselen en aandoen 

Let er wel op dat je de personen met wie je al uitgebreid kennis hebt gemaakt (interview + 

portret + opdracht) moet mijden! 

B. Volgorde van tekenen bij hetportret: 

1.de omtrek van het gezicht 

2.de haren 

3.de ogen en wenkbrauwen 

4.de neus en oren 

5.de mond 

C Volgorde van interviewen : 
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1.Identificatie: naam, leeftijd, hobby‟s,...? 

2.School: studies, welk beroep zou je later willen uitoefenen,...? 

3.Wat is jouw favoriet muziekgenre en waarom hoor je die muziek graag? 

4.Wat is je favoriete vakantiebestemming? 

5.Wat zijn je verwachtingen t.o.v. deze groep? 

D Volgorde van de opdrachten : 

1.Doe zo veel mogelijk kledingstukken van je partner aan. 

(Aanhouden tot het einde van de kennismaking!) 

2.Per paar wordt één persoon geblinddoekt, die krijgt even de tijd om de handen van de andere 

te betasten. Op het signaal van de begeleider verspreiden de niet-geblinddoekten zich in het 

lokaal. 

De geblinddoekten moeten nu hun partner terugvinden door aan de handen van de mensen in 

het lokaal te voelen. Doodse stilte is hierbij noodzakelijk. 

Wanneer de geblinddoekte denkt dat hij de juiste handen te pakken heeft, knijpt hij in de 

handen van de persoon vóór hem. Als deze terugknijpt, zijn beide partners terug verenigd. 

3.Elkaars naam met een stift op elkaars buik schrijven, zonder hierbij de handen te gebruiken. 

4.Rodeospel waarbij de jongens stier spelen en de meisjes cowboy. De cowboy neemt plaats 

op de stier maar het kribbige dier laat dit natuurlijk niet toe. De stier probeert dus zo vlug 

mogelijk de cowboy eraf te gooien. 

Lukt dit in 1 minuut tijd? 

5.Op de tonen van een romantisch muziekje dansen de verschillende koppels een slow. 

De heren nemen daarbij een dameshouding en de dames nemen een herenhouding aan; de 

grootste persoon buigt zich door de knieën en maakt zich kleiner dan zijn partner. 
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Begroetingsspel 

De deelnemers lopen vrij door de ruimte, de spelleider geeft geregeld nieuwe opdrachten 

(normaal telkens intensiever, maar je mag gerust ook eens terugvallen op iets rustigers) 

Enkele suggesties: loop door de vrije ruimte, loop vertraagd, loop versneld, bevries (standbeeld-

pose), toon dat je merkt dat er nog anderen rondlopen, groet heel duidelijk als je iemand 

ontmoet, fluister/zeg/roep je naam als je iemand ontmoet, zeg lieve woordjes als je iemand 

tegenkomt, geef een hand aan wie je tegenkomt (linkerhand, rechterhand, twee handen), 

spreek de persoon aan die je ontmoet, breng de persoon die je ontmoet aan het lachen, er 

ontstaat een gesprek tussen verschillende personen. 

Touwloop 

In de ruimte is een hindernisbaan uitgezet. De spelers leggen twee aan twee de hindernisbaan 

af… maar de veters van de rechter schoen van de één worden vastgebonden aan de veters van 

de linkerschoen van de ander! Om de beurt gaan de tweetallen achter de startstreep staan. 

Spreek van tevoren af hoe de baan wordt afgelegd, bijvoorbeeld: loop tweemaal om de stoel 

heen, kruip onder de tafel door, spring over een „sloot‟ (aftekenen met krijt of lint), draai met de 

klok mee en daarna tegen de klok in om een keerpunt (stoel, pilon) en leg dezelfde weg af tot je 

weer achter de startstreep staat. 

Welk tweetal legt de hindernisbaan het snelst af? 
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Andere opstelling 

Namenscrabble 

In het midden ligt een groot uitgetekend scrabblebord. Iemand schrijft zijn/haar naam op dit 

bord. Wiens naam past vervolgt zodat een namenscrabble ontstaat. Hierna kan nog een 

volgende ronde gespeeld worden met hobby‟s, studies,... 

Rad van Fortuin/Galgje 

De deelnemers worden in een aantal groepen ingedeeld, beurt om beurt mogen zij een te raden 

woord in een bepaalde categorie opgeven. Zo kan bijvoorbeeld een deelnemer 11 lettervakken 

aanduiden in de categorie “Hobby”. 

De verschillende groepen mogen dan volgens het gekende Rad-der-fortuin-principe raden naar 

de hobby van deze persoon (b.v. “speleologie”). 

Je kan als variant hierop ook volgens het galgje-principe spelen.  

Geheim agent 

Dit spel wordt best gespeeld op het moment dat iedereen de namen van de groepsleden al vrij 

goed onder de knie heeft.  

Men splitst de groep in tweeën. Elke groep nummert zich van 1 tot... De twee groepen staan op 

een afstand van elkaar, met de ruggen naar elkaar toegekeerd. 

De spelleider roept een nummer en de aangeduide personen komen naar het midden gelopen, 

nog steeds met de ruggen naar elkaar toe. 

De andere deelnemers mogen zich omdraaien en pogen, door middel van gebaren, aan de 

speler in het midden duidelijk te maken wie achter hem staat. 

Na enkele beurten kan je de groepen herindelen. 

Namen noemen 

Verdeel de groep in twee. Groep A begint. Zij roepen alle leden van groep B waarvan ze de 

voornaam en familienaam kennen bij zich. Iedereen van wie ze het juist hebben, sluit zich aan 

bij groep A. Als groep A niemand meer kent, of een foutieve naam geeft, is het de beurt aan 

groep B. Zij roepen nu hun vrienden bij voornaam en familienaam terug. Zo wisselen we af tot 

iedereen in dezelfde groep zit. 
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Maskers 

Met behulp van aluminiumfolie maken alle groepsleden een masker. Ieder krijgt een stuk folie 

en houdt dit tegen het aangezicht gedrukt, zodat de vorm er zeer duidelijk in komt te staan. Als 

dit gebeurd is, kleeft men een etiket op de binnenzijde met daarop de naam. 

Met dit masker wordt het volgende kennis-makingsspel gespeeld: 

De groep wordt in 2 gedeeld en stelt zich in carrouselvorm op. ( binnencirkel/ buitencirkel, met 

de gezichten naar mekaar) Er worden hardop enkele vragen gesteld en iedereen vertelt het 

antwoord aan de persoon tegenover zich.  

Vooraleer er geantwoord wordt, moet het masker afgeven worden aan de partner. Na elke 

vraag wisselt de buitencirkel door één plaats naar rechts op te schuiven. 

Mogelijke vragen: 

 Waarom ben je hier? 

 Wat vind je de beste activiteit die je ooit gespeeld hebt of wat zou je graag eens doen? 

 Hoe zie je jezelf als je 60 jaar bent? 

Na de vragenronde heeft iedereen het masker van iemand anders. De bedoeling is om van 

deze persoon een silhouet te tekenen en er het masker boven te hangen. 

Vervolgens dient iedereen in de verschillende silhouetten zoveel mogelijk op te schrijven van 

wat hij of zij over deze persoon te weten is gekomen.  Deze opdracht blijft gedurende de hele 

activiteit doorlopen; ze kan zelfs nog gelden tijdens de daaropvolgende activiteiten. 

Zo kan de informatie aangevuld worden met „de eerste indrukken‟, reacties, vragen en 

bedenkingen. 

Collage 

Je stelt de deelnemers tijdschriften ter beschikking die zij kunnen gebruiken om een collage 

over zichzelf te maken. Hierna kunnen de deelnemers hun eigen collage verduidelijken. 

Namen-volleybal 

Er wordt volleybal gespeeld volgens de gewone regels, met die beperking dat je pas de bal mag 

aanraken nadat je de naam geroepen hebt van de persoon die net voor je de bal heeft 

aangeraakt. 
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Namenroof 

Twee groepen staan hierbij tegenover elkaar. Zij proberen iemand van de tegenpartij in het 

eigen kamp te sleuren. Als dit lukt moet deze zijn naam verklappen en wordt daarna terug 

vrijgelaten. 

Na een tijdje wordt het spel gestopt, de groep die de meeste namen van de tegenpartij kent 

wint. 

Wapenschild 

Iedereen ontvangt een wapenschild of krijgt de kans om een model over te tekenen. Het kan 

ook met echte houten schilden die nadien in het lokaal worden opgehangen. 

Aan de hand van een aantal vragen ontwerpt iedereen zijn persoonlijk wapenschild: 

 Wie ben ik? 

 Wat doe ik? 

 Mijn grootste teleurstelling 

 Mijn belangrijkste wapenfeit 

 Persoonlijk motto 

 

De antwoorden op de verschillende vragen kunnen ook getekend worden. Het wapenschild 

wordt achteraf aan de groep getoond en toegelicht. 

Alles wat je ooit wilde weten maar nooit hebt durven vragen. 

Iedere deelnemer heeft een „identiteitskaart‟ waarop hij/zij een aantal objectieve gegevens 

schrijft (naam, geboortedatum, adres) en tekent een eigen portret. Daaronder twee blokken: „dit 

weet ik al‟ en „wat ik nog wilde vragen‟. Iedereen kan bij de anderen gegevens of vragen 

noteren. De bedoeling is dat wat men al weet snel komt, zodat er sneller kan worden 

overgegaan naar de vragen (die mogen gerust diep gaan). Daarna leest iedereen in grote groep 

z‟n identiteitskaart voor, waarbij men commentaar kan geven op de gegevens en kan 

antwoorden op de vragen 
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Blind date 

We splitsen de groep in twee. Aan elke kant van de „muur‟ neemt iedereen plaats op een stoel 

die tegenover een stoel aan de andere kant van de „muur‟ staat. De ene persoon gaat de 

andere interviewen (dingen te weten komen). Na 10 minuten wisselen ze van rol. Daarna komt 

de hele groep samen en wisselt men de ervaringen van tijdens het spel uit. Niet alleen de feiten, 

maar ook gevoelens en gedachten kan men uitwisselen! 

Dambordspel. 

Op damborden zijn naast de zwarte vakjes (waarvan er eigenlijk maar een tiental hoeven te 

zijn) ook nog een vijftal vakjes in een andere kleur aangeduid. Als een speler met z‟n pion (het 

persoonlijke voorwerp) op zo‟n vakje komt, moet men een bij horend kaartje nemen en de vraag 

die er op staat aan iemand stellen. Daarbij geeft men aan die persoon een boon af. Bedoeling is 

van op het einde geen bonen meer over te hebben. 

(Variant: iedereen mag ook de persoon die de boon krijgt een bijkomende vraag stellen maar 

krijgt van die persoondan zelf een boon) 

De vragen van de zwarte vakjes verwijzen naar verwachtingen i.v.m. de vakantie. De gekleurde 

zijn meer speelse vragen en opdrachten. 

Blinddoek 

De groep wordt in twee gesplitst. Van elke groep wordt er iemand geblinddoekt. De rest van de 

groep staat achter een aangegeven lijn. 

De spelleider legt een muntstuk in het vak van beide partijen.  De geblinddoekte moet proberen 

de munt te vinden. De groep mag de geblinddoekte instructies geven maar moet achter zijn lijn 

blijven staan. De groep van wie de geblinddoekte het eerst de munt heeft gevonden, krijgt een 

punt. 

Voorstellen 

De deelnemers krijgen allen evenveel kaarten, maakt niet uit of het kaartspel onvolledig is of 

niet. De spelleider begint zich  voor te stellen met bijvoorbeeld: ik heb bruin haar, ik heb een 

hond,... Wanneer iemand een gelijkenis vindt in de voorstelling met haar eigen leefwereld, gooit 

het  een kaart neer en zegt wat de gelijkenis is... bijvoorbeeld: ik heb ook een hond.  De 

deelnemer die een gelijkenis heeft gevonden mag verder gaan. 



17 Kazou Leie & Schelde Kennismakingsspelen 

 

Namenrace in 2 kringen  

Opstelling in 2 aparte kringen. 

Je wijst willekeurig iemand in jouw kring aan en zegt gelijktijdig die deelnemer zijn naam. Kan 

deze deelnemer niet onmiddellijk hetzelfde doen bij iemand anders in de kring dan maakt hij 

een fout. 

De groep bestraft deze fout met „TUUUT‟. Deze persoon moet nu aansluiten bij de andere kring.  

Wie kan zo lang mogelijk in zijn kring blijven staan? 

Speeddating 

De helft van de deelnemers (bvb. alle jongens - A) zit in een grote kring. De andere helft (B) 

moet zich tegenover één van de deelnemers plaatsen. De muziek start en de deelnemers 

hebben 1 minuut om elkaar beter te leren kennen. Als de muziek luider wordt (of stopt), schuift 

B één plaats naar rechts op. 

Benenrace 

De leden staan op een aantal rijen. Op het fluitsignaal kruipt de laatste van elke rij door de 

benen van zijn/haar medespelers. Hij zegt telkens de voornaam van de persoon wiens benen hij 

door gaat. Hij/zij komt vooraan te staan en moet zijn eigen naam roepen. Pas dan mag de 

volgende vertrekken.  

Touwtje trekken 

Twee touwtjes van 30 centimeter lang worden aan elkaar geknoopt. Twee spelers pakken het 

touwtje beet en gaan op een teken van de spelleider trekken. Het touw zal op een gegeven 

moment knappen. De speler die het touw met knoop in de hand heeft, is de winnaar. 

Als de knoop eruit schiet is het ongeldig. Knoop de touwtjes weer aan elkaar en ga opnieuw 

trekken. Maak er een competitie van en laat de winnaars tegen elkaar spelen. Wie blijft er 

uiteindelijk over? 
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Fotospel 

Alle deelnemers nemen van zichzelf drie of vier zo verschillend mogelijke foto‟s mee. Dat 

kunnen recente foto‟s zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen dat ze een aantal 

verschillende foto‟s van vroeger moeten meenemen (baby, kleuter, basisschool etcetera). De 

foto‟s worden geschud en omgekeerd op tafel gelegd. Iedereen mag om de beurt een foto 

pakken en raden van wie de foto is. Is het goed geraden, dan gaat de foto terug naar de 

eigenaar en mag de speler nog een keer. Is het fout geraden dan gaat de foto terug op tafel en 

mag de volgende speler. Net zolang totdat iedereen zijn foto‟s terug heeft. 

Variatie: na afloop kun je iedereen wat laten vertellen over de foto‟s die hij heeft meegenomen. 

Silhouet 

Voor dit spel heb je een vrij grote ruimte nodig, grote vellen papier (behangrollen) en dikke 

stiften (als de ruimte vrij klein is kun je ook aan tafel werken met A4-tjes). Op de muur hangt 

een silhouet met een aantal vragen. Je verdeelt de groep in tweetallen. Per tweetal gaat één 

van beiden op de grond liggen en de ander tekent met de viltstift zijn omtrek. Degene die heeft 

gelegen beantwoordt nu de vragen die aan de muur hangen, de ander schrijft ze op bij het 

getekende silhouet. Daarna de rollen omkeren. 

Als iedereen klaar is kun je de silhouetten ophangen en iedereen iets over zijn silhouet laten 

vertellen. Of je houdt een soort receptie (mét een hapje en een drankje), waarbij de spelers de 

antwoorden kunnen lezen en elkaar kunnen bevragen. 

Opmerking: bij het voorbeeld silhouet staan erg veel vragen, neem alleen die vragen over die 

jou het meest geschikt lijken (ongeveer 8). 

Kom er bij… 

Verdeel de groep in twee (of meerdere, maximum vier) kleinere groepjes. Elke groep gaat aan 

een kant/een hoek van de zaal/ het plein staan. Groep A mag beginnen. Zij kiezen iets wat 

iedereen in hun groep gemeenschappelijk heeft en proberen hiermee mensen te overtuigen bij 

hun team aan te sluiten. Zo roepen ze bijvoorbeeld: „Iedereen die graag frietjes eet.‟ Iedereen 

die graag frietjes eet uit de andere groepen sluit zich dan aan bij groep A. Daarna is groep B 

aan de beurt. Zij roepen bijvoorbeeld: „Iedereen die met de fiets naar school gaat.‟ Zo gaat het 

spel door totdat iedereen in dezelfde groep staat. 
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