
SPELFICHE

Het doel van dit spel? Plezier! 
Aan het eind van het spel wint de groep met de meeste techniekensterren. 
Ze mogen zich voor 1 week de techniekenhelden van de eenheid noemen!

VOORBEREIDING

Print een blanco of voorbeeldspelfiche af. Per speelkaart bedenk je een opdrachtje.  
De opdrachten hebben 3 moeilijkheidsniveaus:  
1 ster (makkelijk), 2 sterren (uitdagend) en 3 sterren (moeilijk).
Vul de materiaallijst aan en verzamel je het materiaal.

SPELVERLOOP

Nadat je alle het materiaal hebt verzameld kan het spel beginnen!

1. Verdeel de leden in groepen van +/- 6 personen

2. Geef de leden tijd om een kamp te maken. Doorheen het spel kan de jury de kampen bezoeken.  
Het mooiste kamp verdient 3 bonussterren.

3. Na het fluitsignaal start de rooftocht. Als leden het kamp verlaten dragen ze minstens 2 techniekenkaarten bij zich.  
De leden verlaten het kamp met hun das als staart aan de achterkant van de broek. Ze gaan op zoek naar tegenstanders.

4. Zien ze een tegenstander lopen? Dan gaan ze erop af! Ze proberen de das van de tegenstander te roven. Kan iemand de 
das van de andere bemachtigen? Dan start hij als uitdager aan de techniekenbattle.

5. De uitdager kiest zijn favoriete techniekenkaart uit de eigen bundel en trekt blind 1 kaart uit de bundel van de tegen-
stander. Beide kaarten steken ze samen in de borstzak van de tegenstander. De uitdager mag hier opnieuw blind een 
kaart trekken. Dit is de uit te voeren opdracht.

5. De leden gaan samen naar de de juiste post en krijgen ze de opdracht uitgelegd door de leiding. Degene die de techniek 
het beste uitvoert krijgt beide kaarten en verdient zo sterren voor het klassement.

6. Zijn de kaarten op? Dan kunnen de spelers kaarten bijhalen in de centrale post. Daarvoor moeten ze een opdracht tot 
een goed einde brengen.

7. Op het einde van het spel (fluitsignaal) verzamelen alle teams in de centrale post. Hier tellen we de verdiende technieks-
terren op. De groep met de meeste techniekensterren krijgt de bekroning van ‘techniekhelden’ van de eenheid!

ROL VAN DE LEIDING

De leiding bemant de centrale posten. Elk thema heeft een post. De leiding geeft opdrachten en materiaal en helpt bij het 
uitvoeren van de technieken. Ze beoordelen de technieken als jury op snelheid, kwaliteit en veiligheid.

Op bepaalde momenten is er een groepsspel als energizer en voor extra sterren te verdienen. Dit kunnen jullie doen als het 
spel een beetje doodvalt. Zo krijgen jullie er weer nieuwe energie in!



OPDRACHTEN
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OP KAMP

OP KAMP

Rugzak maken

Tent opzetten

Vuur maken

Branddriehoek

Zaag

BIJL
Kampterrein plattegrond

Alternatieve slaapplek

KOOKMAteriaal leren kennen

Veilig met een mes

Veiligheid kampvuur

Maaltijd bereiden

Het weerbericht

Grondboor

EHBO

Shelter opzetten



OPDRACHTEN
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NATUURKENNIS
NATUURKENNIS

Insectenbeten verzorgen

LEAVE NO TRACE
Bomen herkennen

INSECTEN

Recycleren

Zoogdieren

Sterren kijken

Zon

Windrichting

Eetbare planten

Water filteren

Het weerbericht

Silhouetten van vogels

Geluiden van vogels



OPDRACHTEN
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SJORREN EN TOUWTECHNIEKEN
SJORREN

&
TOUWTECHNIEKEN

Basisknopen

Kruissjorring

3 pikkel

meerpikkel

diagonaalsjorring

steigersjorring

Timmermansteek

onderdelen van het touw

Oprollen van een touw

Dubbele schootsteek

Grote sjorconstructies

Werpankersteek

Trompetsteek
Vissersknoop

Turkse muts

Apenvuistje



OPDRACHTEN
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OP TOCHT
OP TOCHT

Fietstechnieken

Verkeersregels

Spoortekens

Azimut schieten

Schatten

Morse

Vlaggen

Tochttechnieken

Oriëntatieloop Coördinaten

Kaartlezen

Legende van een kaart

Stafkaart Kompas

Hoogtelijnen



MATERIAAL

ENERGIZERS
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