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UIT DE
OUDE DOOS

tekst: : Jo Van den Bossche – Algemeen directeur

“…En dan nu de kreten van de
groepen: … ‘De scheven boom?
Klim d’er in!’…” Tientallen stemmen van de groep van 9-jarigen
die ik als jonge animator onder
mijn hoede kreeg, schreeuwden
zich schor om toch maar het aller luidst te klinken bij de formatie van het V.P., het startmoment
van het VakantiePatronaat, elke
zomerdag.
Daarna trokken we naar de boskes in ’t Meulenbroek, gewapend
met droge koeken, Capriconnekes
(die we lieten knallen door ze op
te blazen en kapot te trappen),
een dik touw, doeken, koord en
kapmes. Het was één van mijn favoriete bezigheden om met ‘onze
gasten’ naar de ‘scheve boom’ te

trekken, te klimmen en kampen
te bouwen. Ik herinner me hoe
we in de boom kropen tot zover
we konden, om er daarna niet
meer uit te durven en terug te
moeten naar het speelplein om
de lange ladder te halen. Wist ik
toen veel waarom spelen, daar
in die boskes, aan die ‘scheve
boom’ zoveel aantrok had…
Als ik er op terugkijk is er in essentie na al die jaren niet zoveel
veranderd. Vandaag moeten we
soms wat meer regeltjes trotseren – maar gelukkig blijft spelen
gewoon spelen. Spelen is nog
steeds de plezantste, maar ook
de meest essentiële bezigheid
van kinderen. We moeten kinderen altijd en overal zoveel mo-

gelijk speelkansen geven. Je kan
even goed tegen kinderen zeggen
‘Stop maar met ademen’, wanneer je zegt: ‘Je mag niet spelen’. Dat besef is eens zo groot
nu wij wekenlang in ons ‘kot’
moesten blijven. Spelen is voor
kinderen hun way-of-life!
Wanneer we op het einde van een
speelpleindag moe en vuil naar
huis mogen, dan weten ’t wel:
het was weer in orde vandaag,
we hebben weer goe gespeeld!
Ondanks alle maatregelen die
het speelplein deze zomer wat
anders doen aanvoelen, geldt dat
ook in corona-tijden! Speel ze…
voluit! Beleef vakantie op het
speelplein.

HEBBES! GESTRIKT ALS SPEELBEEST

Gebruik je veter
als polsbandje, gewoon als veter of door je kaptrui.

23.000 jongeren zoals jij kiezen
ervoor om in hun eigen vrije tijd
animator te zijn op een speelplein in hun buurt, vaak helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Dat vindt de VDS
niet vanzelfsprekend!
Daarom organiseren we voor de
4de keer Dag van de Animator en

halen we nog eens onze populaire veters uit de kast. Want zeg
nu zelf, hoe cool zijn die!
Knoop donderdag 30 juli alvast
goed in jullie oren én veters!

MEER WETEN?
www.speelplein.net/
dagvandeanimator
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Schone tijden, die speelpleinjaren! Héél wat oud-animatoren
kijken vandaag met veel plezier terug op hun speelpleinjaren.
Ze halen herinneringen op, doorbladeren fotoboeken en
spreken regelmatig af met hun oude mede-animatoren. Ook
vandaag staan meer dan 23.000 animatoren te popelen om de
zomer in te duiken, samen met tienduizenden kinderen. En ook
al zal die zomer er dit jaar anders uitzien, het speelplezier
blijft voorop staan! Later zullen ook zij even nostalgisch
terugkijken op al hun ervaringen. Want spelen is van élke tijd.
Speelplein is voor ’t leven!
SPEEL VOLUIT, MAAR DENK ERAAN DEZE ZOMER…

Was vaak handen
met water & zeep.

Blijf in
je bubbel.

Hou afstand buiten
je bubbel

Blijf thuis als je
ziek bent

Speel zoveel
mogelijk buiten
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EEN STUKJE
GESCHIEDENIS

Speelpleinwerk bestaat al
erg lang. De evolutie van het
speelpleinwerk gebeurde in 5
grote stappen:

1

1889

2

VEILIGE OMGEVING

Kinderarbeid wordt afgeschaft. Kinderen krijgen 'verplichte tijd' op school, maar
plots ook 'vrije tijd'. Ze hangen
wat rond: hangjongeren avant
la lettre!

Ongerustheid over de
slechte invloed van ‘de straat’
op kinderen. Enkele initiatieven
brengen kinderen tijdens de vakantie samen in een ‘verantwoorde’ omgeving. Naast een veilige
omgeving, moeten ze ook zorgen
voor een pedagogische, positieve
invloed. In 1931 wordt de eerste
speelpleinwerking opgericht in
Ukkel. Het aantal speelpleinwerkingen groeit snel.

3

AVONTUURLIJK

Na WOII krijgt speelpleinwerk een extra functie, nl. zor-

gen voor lichamelijke gezondheid. Bewegen en sport worden
zeer belangrijk. Vanaf de jaren
‘60 zijn speelpleinwerkingen ook
doordrongen van “spelen spelen
spelen.” Creativiteit en vrije
expressie komen steeds vaker
in activiteiten voor. Ook buitenlandse trends zoals avontuurlijk
spelen, bouwen, spelen met water… sijpelen binnen.
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OPVANGFUNCTIE

Vanaf de jaren ‘80 wordt
er ook naar speelpleinwerk gekeken om de opvangbehoeften
van ouders in te vullen. De
opvatting leeft dat speelpleinwerk voor en door de (lokale)
gemeenschap moet worden uitgebouwd. Dit zorgt in 1984 voor
‘een speels decreet’ dat een
grote stimulans is voor speelvriendelijke
infrastructuur,
speelmateriaal, begeleiding,…
Jongeren kunnen zich nu op
vrijwillige basis inzetten voor
kinderen en jongeren. Maar ook
goed nieuws voor de kinderen
zelf: het besef groeit dat kin-

deren zelf hun spel willen bepalen.

5

JEUGDWERK

In 1993 komt een ‘decreet
op het plaatselijk jeugdwerkbeleid’, waardoor gemeenten gestimuleerd worden om een eigen,
plaatselijk jeugdwerkbeleid te
voeren. Speelpleinwerk bloeit
en groeit uit tot een basisvoorziening in zowat elke Vlaamse
gemeente. Keuze(vrijheid) en variatie in het speelaanbod wordt
steeds meer toegepast.
Anno 2020 staat speelpleinwerk
als jeugdwerkmethodiek en
vrijetijdsaanbod eveneens voor
belangrijke uitdagingen en
vraagstukken: blijft speelpleinwerk jeugdwerk binnen een
gemeentelijke context? Komt
spelen om te spelen nog op
de eerste plaats of nemen andere functies dit over? Kunnen
speelpleinwerkingen de groeiende organisatorische druk en
verwachtingen nog aan? Time
will tell!
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TWEE GENERATIES
OP HET SPEELPLEIN

S P E E LP LE I N F I CH E
DE S P E E LB E RG
CHRISTOPHE TOYE:
werd in 1985 animator op het speelplein van Desselgem en richtte in 1990
samen met 2 vrienden speelplein De
Speelberg op.

HET SPEELPLEIN
Thomas: speelplein De Speelberg is een particulier speelplein
met een sterke nadruk op openheid. Er zijn geen leeftijdsgroepen, iedereen kan met iedereen
spelen. Kinderen hoeven zich niet
op voorhand te registreren of in
te schrijven. Ze kunnen gewoon
aan de poort komen op de dag
zelf, ook nieuwe kinderen. Voor
hen proberen we een rondleiding te voorzien. Iedereen op het
speelplein staat er als vrijwilliger. Er is een vrijwilligersvergoeding afhankelijk van het aantal
jaar dat iemand actief is, of iemand een attest heeft of niet, en
een extraatje voor wie de vroege
shift op zich neemt.

Christophe: vrijwilligers kregen
vroeger een beperkte vergoeding, in die tijd ging dat van 1
tot 6 euro per dag.

THOMAS TOYE:
zoon van, ging als kind naar het speelplein en is animator sinds 2011 op De
Speelberg.

“EEN KIND BETAALDE
TOEN 50 CENT EN
GOOIDE DAT BIJ HET
BINNENKOMEN IN
EEN ZANDEMMERTJE.”
CHRISTOPHE TOYE
Mede-oprichter De Speelberg

DAGVERLOOP
Christophe: een doorsnee speelpleindag begon in de voormiddag
en was facultatief en gratis: je
kwam toe wanneer je wou en
bleef dan tot 12u. Om 13u30
begon de namiddagwerking. Een
kind betaalde toen 50 cent en
gooide dat bij het binnenkomen
in een zandemmertje. Klaar.

B E V E R E N - L E I E :
WEST-VLAANDEREN
PARTICULIERE WERKING
KINDEREN VAN: 3 T.E.M. 15
JAAR
DAGELIJKS 70 à 80 KINDEREN
WERKING: HELE DAG
TIJDENS: PAAS- & ZOMERVAKANTIE
ANIMATOREN: 25-49

Er was dan vrij spel met een winkeltje, maar ongeveer elk halfuur begon er een spel of activiteit waaraan je kon meedoen.
Om 15u30 was er een gezamenlijk vieruurtje met een drankje
van het speelplein. Daarna kon
je terug spelen tot 17u, werd er
opgeruimd en deden we een korte slotanimatie tot 17u15.

Thomas: vandaag duurt een
speelpleindag iets langer. We
starten om 7u45 met twee animatoren en om 9u starten de
activiteiten. Om 12u gaan de
kinderen naar huis of blijven ze
eten, om 13u gaat de poort
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weer open en is het speelplein
tot 17u30. Da's wat langer dan
andere speelpleinen. Na wat
uitrusten, kuisen, vergaderen en
voorbereiden voor morgen is het
al snel 19u.

POPULAIRE ACTIVITEITEN
Christophe: vroeger waren dat
vooral trampolinespringen, kampen bouwen en waterspelletjes.

Thomas:

trampolinespringen
blijft ook vandaag een hit. Als
onze trampoline, die we kregen
van de lokale trampolineclub,
niet buitenstaat, komen de
kinderen het wel vragen. Nog
steeds populair bij ons is kampen bouwen. En dan heb ik het
niet over doeken en panlatten,
maar over zotte boomhutten,
kampen van 3 meter hoog en
bunkers graven. Een paar dagen
per zomer hangen we de death
ride uit. Een staalkabel vanuit
een boom en meer moet dat niet
zijn! Da's al wat geavanceerder
dan toen ik kind was: dan was

het een oud ﬁetsstuur waarmee
we veel te snel over een touw
naar beneden roetsjten. Wat ook
altijd leuk is, is dingen doen die
niet mogen. Een keer per jaar
richten we een maﬃabende
op. De kinderen moeten nieuwe rekruten werven, we breken
samen in in een lokaal, overvallen de winkel en kidnappen een
animator... Altijd een voltreﬀer!
Naast alle actie blijft op het gemak vriendschapsbandjes maken
altijd een succes.

“VOOR MIJ
PERSOONLIJK IS DE
LEUKSTE ANEKDOTE
DAT IK OP HET
SPEELPLEIN MIJN
VROUW LEERDE
KENNEN...”

LEUKSTE HERRINNERING

CHRISTOPHE TOYE
Mede-oprichter De Speelberg

Christophe: ik vond het fantastisch om kampen te bouwen in 3
verdiepingen of grote ingeklede
spelen te doen waar het hele
speelplein aan meedeed, zoals
een Rode-Ridderspel of Olympische Spelen. Of een dierendag
waarop iedereen zijn huisdier
mocht meebrengen, of blijven
slapen met een dropping voor
de tieners, of… teveel om op te
noemen!

T I P VA N TOY E :
“Meng je als animator
na aﬂoop van een
speelpleindag tussen de
kinderen en de ouders.
Voor ouders is het dan
gemakkelijk om een
praatje te maken. Je zal
snel merken wat er leeft.”
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V IE RUURTJE
We proberen de kinderen
niet zomaar aan te laten
schuiven voor een ﬂesje
drank, maar proberen het
altijd op een leuke manier
te brengen:

een wedstrijd
een
spring-achter-uw-ﬂesje-competitie,
een vang-de-slechterik-diede-ﬂesjes-verstopt-heeft

Thomas: ooit hebben we eens

met de ouders moesten zeggen
dat het niet lukte, maar over
het algemeen lukt het veel beter dan verwacht.

een sauna gemaakt met allerlei
elektrische apparaten. Met de
kinderen bouwden we een houten blokhut en installeerden we
alles wat maar warmte kon geven: kookplaten, een haardroger... Een croque-ijzer werkte
zeer goed! (lacht).

JAARWERKING
Christophe: in het begin was er
geen jaarwerking; dat is door
de jaren gegroeid tot een volledige jaarwerking intussen.

een drankautomaat geschilderd op een karton voor een
raam waar kinderen voor een
stuk vuil een ﬂesje drank krijgen. Zo houden we het speelplein nog proper ook.

“DE REGEL WAS: ALS
HET SPEELPLEIN DIT
AANKAN, DAN
DOEN WE HET!”
CHRISTOPHE TOYE
Mede-oprichter De Speelberg

TOEGANKELIJKHEID
Christophe:

het
speelplein
stond van in het begin voor iedereen open. De regel was: als
het speelplein dit aankan, dan
doen we het!

Thomas: een aantal jaar geleden heb ik een inclusieproject
opgestart op het speelplein. In
het begin was er veel weerstand
bij de animatoren. Velen vreesden dat het speelplein daar niet
mee om zou kunnen, dat er een
grote toestroom zou zijn of dat
dit niet zou lukken met de andere kinderen. Dat vond ik grappig:
op ons speelplein liepen al heel
wat kinderen met allerhande
beperkingen, die gewoon meespeelden met andere kinderen,
zonder probleem. Kinderen zijn
kinderen: met of zonder beperking, ze willen gewoon spelen.
Het is een keer of twee voorgevallen dat we in samenspraak

Thomas: vandaag proberen we
regelmatig iets te organiseren,
van Vettige Vrijdag tijdens de
blok, naar de lokale spellenclub
(gerund door oud-animatoren),
een Facebook liveshow om materiaal te bestellen, tot gewoon
eens een pint gaan pakken.

STERKTES & UITDAGINGEN
Thomas: alles wordt hier door
vrijwilligers gedragen. Da's niet
evident en vaak lastig, maar het
zorgt voor een enorme drive.
We hebben zoveel ideeën, zoveel dingen die we willen organiseren, maar da's niet gemakkelijk als iedereen studeert.
Er zijn zoveel dingen waar je
niet aan denkt: verzekering
onderhandelen, afspraken met
de brouwer, vergoedingen berekenen, subsidiedossiers, folders maken, animatoren coachen, externe uitstappen... En

zeggen dat ik op mijn 16 eerst
helemaal geen zin had om animator te worden. Gelukkig heb
ik het geprobeerd en na 1 dag
was ik verkocht. Nieuwe animatoren kunnen ook heel snel
meedenken en mee beslissen.
Dat zorgt voor veel betrokkenheid en zorgt ervoor dat onze
vrijwilligers echt gaan voor het
speelplein! Toen ik stopte als
speelpleinverantwoordelijke,
gaf ik de fakkel door aan een
sterke stuurgroep. Het was
emotioneel om afscheid te nemen van iets waar je zo veel
aan hebt gewerkt, maar ik heb
veel vertrouwen in hen. Ook nu
er heel wat maatregelen moeten genomen worden om er een
veilige speelpleinzomer van te
maken. Ze kunnen dat!
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VERRAS ONS & WIN
foto’s op
1 Neem
je speelplein en
post ze op Instagram
met:
#helemaalspeelplein
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lidee
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2 Elke week
belonen we één
foto met een ‘Ik ben
een speelbeest’ T-shirt!

RETRO GAMES

A

Tetris
De hype van 2019, de tetris challenge, nog niet
geprobeerd? Grijp dan nu je kans! Stal al je
benodigdheden – van speelgoed tot knutselmateriaal – uit op de grond, ga er zelf bij liggen
en neem een foto van uit de hoogte. Kleurrijke
taferelen verzekerd!

FOTOGRAFIE

IN EEN
NIEUW JASJE
pac ma n

tetr is

Stop-motion filmpje:
verzamel een heleboel speelgoed. Door het speelgoed
telkens een beetje te verplaatsen maak je 'bewegende'
beelden zodra je al die foto's snel na elkaar afspeelt.
Fotoshoot:
verzamel tijdschriften of zoek oude schilderijen op en
bekijk ze met de kinderen. Kies enkele leuke beelden uit en
probeer die zo perfect mogelijk na te maken. Publiceer de
foto's op je website of in je speelpleinkrantje.

B

Pacman
Een speler is Pacman en moet zoveel mogelijk balletjes in het speelveld oprapen
zonder gepakt te worden door de spoken.
De benen van een spook zijn vastgebonden, het kan dus enkel springen. Er liggen
ook vier kegels in het spel. Als Pacman
een kegel opraapt, krijgt hij 5 seconden
de tijd om de spoken te tikken en uit te
schakelen. Speel dit spel een aantal keer,
de Pacman die de meeste balletjes kan
oprapen, wint.

ant ieke cam era
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SPELEN IN
CORONATIJD

, of hedendaagse,
spelen. Probeer jij deze
je?

CORONA-PROOF SPELEN

BO UW JE EIG EN
VO LK SS PEL EN
Organiseer een latte
nkoers, maak een
kegelspel uit lege
flessen, zoek een
houten
plank en boomschij
fjes en bouw er
een
sjoelbak mee, maak
een blikgooi- of
ringwerpspel uit koste
loos materiaal,…

hoepel

UIT DE
OUDE DOOS

SMARTPHONE OP
HET SPEELPLEIN?

to l

Tips:

1 Maak duidelijke afspraken over
wanneer een smartphone mag
gebruikt worden en wanneer niet. Spreek
bijvoorbeeld af dat een smartphone enkel
mag gebruikt worden voor de activiteit en
niet om andere dingen te doen of laat enkel
geswipe toe tijdens het tien/vieruurtje.
Vermijd zo veel mogelijk om eigen
(animatoren, kinderen,…) materiaal
te gebruiken. Koop smartphones met je
speelplein of zamel oude toestellen in.

2

3 Zorg dat iedereen verstandig omgaat
met digitale middelen. Let op de
omstandigheden en grijp in wanneer nodig,
vb. smartphone + water = niet oké.
4 Integreer smartphones in je
activiteiten: verzin een spel met
digitale media, bouw een spel om met een
digitaal kantje, maak gebruik van apps
tijdens je spel. De mogelijkheden zijn
eindeloos!
springtouw

SPELEN MET JE
SMARTPHONE
Blinde mol
Eén kind krijgt een blinddoek om
en heeft een smartphone bij die
kan filmen, de rest van het team
wordt opgesloten in een kamer. De
geblinddoekte stuurt beelden van
zijn omgeving via Skype, Facetime,
Hangouts, Whatsapp… Hoe snel krijgt
de blinde mol de kamer open met de
aanwijzingen van het team?

Op www.speelplein.net/speelidee vind je een overzicht van alle
websites en online databanken met speelideeën en spelletjes.
Je kan er filmpjes bekijken die je beslist op het speelplein
eens moet uitproberen. Je downloadt – helemaal gratis – onze
spelletjesencyclopedie met 1001 energizers, kennismakingsspelen, ijsbrekers, kringspelen, groepsverdelers, fopspelletjes,
sfeermakers, vertrouwensspelen... En recent voegden we een
heleboel corona-proof spelletjes toe!

WAAR HOU JE REKENING MEE
DEZE ZOMER?
Je blijft steeds binnen je bubbel.
Je vermijdt contact met andere bubbels of
externen
Je speelt zoveel mogelijk buiten en op het
eigen terrein.
Als je materiaal deelt met andere bubbels,
reinig je eerst de contactoppervlakken.
BI NNE N E E N BU BBE L BIJ -1 2 -JA RIG E N
K A N J E VOLU IT SPE L E N ZOA L S J E DAT
G E WOON BE NT.
Je hoeft geen 1,5m afstand te houden. Mondmaskers zijn niet
nodig.
Schminken, insmeren… zelfs een knuffel in je bubbel om
iemand te troosten is geen probleem.
Zorg wel voldoende (persoonlijke) hygiëne: hoesten in
elleboog, veelvuldig handen wassen...

BIJ +1 2 -JA RIG E N
G E L DE N ST RE NG E RE REG E L S:
De sliert
Verdeel de kinderen in groepen van
vier en voorzie voor elk team een
trektouw. Per team houdt iedereen
het touw vast, zodat ze een sliert
vormen. Een van de leden op het
uiteinde van het touw krijgt een
camera of smartphone.
In 15 minuten probeer je zoveel
mogelijk foto's te maken van de
andere teams. Let op: het hele team
moet op de foto zichtbaar zijn, anders
telt de foto niet mee. Uiteraard mag
niemand het touw lossen tijdens het
spel. Het team dat het minst als groep
gefotografeerd is, wint het spel.

Contact niet stimuleren (= afstand houden, geen GSM
doorgeven...)

Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan elkaars
gezicht zitten > niet schminken of insmeren / spelletjes als
'vleeshoop' speel je niet.)

Bij wondverzorging dragen tiener en verzorger beide verplicht een mondmasker.

Verder zijn mondmaskers niet nodig! Kookactiviteiten, spelen
met water kan en houden geen extra risico’s in.

COOLE APPS!
Snapchat/Snow
Decision roulette
Chwazi Finger Chooser
Dark Stories
Wat ben ik?
Kahoot!
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PITSTOP

LEGO® -VERKLEEDINSPIRATIE
Deze
verkleedposter
met
LEGO®-karakters werkt aanstekelijk. Elk ﬁguurtje toont
precies wat je nodig hebt qua
accessoires en kledingstukken
om je speelpleintypetje neer te
zetten. Daag jezelf en je ploeg

VERPLAATST

29 SEPTEMBER 2020
SPEELPLEINCONGRES
Tijdens het congres "speelpleinwerk is jeugdwerk" hebben we
het over de unieke meerwaarde
van jongeren op het speelplein
en over de unieke meerwaarde
van speelpleinwerk voor jongeren.
www.speelplein.net/
congres2020

uit om ze deze vakantie uit te proberen. Vink jij ze allemaal af? Elk
speelplein ontving in juni één gratis
poster om op te hangen in het animatorenlokaal. Gratis downloadbaar voor leden.
www.speelplein.net/de20

VERPLAATST

9 T.E.M. 11 OKTOBER 2020
VERDIEPINGSWEEKEND SOS BOEFJES & BENGELS
– Regio Antwerpen
Leer alles over storend gedrag en
moeilijke situaties op het speelplein. Laatste plaatsen. Schrijf je
in via:
www.speelplein.net/
sosboefjesenbengels

23 T.E.M. 25 OKTOBER
2020
VERDIEPINGSWEEKEND
ALL INCLUSIVE
Aalst
Een weekend vol vormingen
die de inclusieve praktijk
op je speelplein versterken.
Stel zelf je vormingsaanbod
samen, kies uit verschillende
sessies en wissel uit met andere animatoren en hoofdanimatoren.
www.speelplein.net/
verdiepingsweekend
Het (regionale) aanbod aan
vorming, studiedagen en trefmomenten vind je op
speelplein.net/kalender

HANDIG VOOR DEZE ZOMER
• De VDS blijft deze zomervakantie bereikbaar voor vragen. Tijdens de kantooruren
kan je ons bereiken op het
nummer: 015 28 73 90 of je
belt/mailt rechtstreeks met
jouw lokaal ondersteuner.

• 24/7 paraat bij noodgevallen: in geval van een ernstig
ongeval, incident of crisis (tijdens of naast de kantooruren)
kan je de VDS in de vakantieperiode steeds bereiken op het
noodnummer 0494 79 09 65.
• Wie een vraag, klacht of an-

dere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend
gedrag en lichamelijke integriteit op het speelplein, kan bij
ons Aansprekingspunt Integriteit terecht.
Meer info vind je op:
www.speelplein.net/API

