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Muziek, tienertijdschriften. 

SPEELIMPULSEN           

Een zeer leuk fantasiespel voor échte meiden. De tieners zijn allemaal rasechte vrijgevochten 'missen'. Ze 

komen samen op de trefdag voor 'mega missen'. Voorzie een hele stapel verkleedkledij, schoenen met hoge 

hakken, netkousen,... De dames maken ook een lint waarop staat welke miss ze zijn (Miss Baksel, Miss Terie, 

Miss Poes, Miss Take,...) en ze bekladden zich met kilo's schmink en nagellak. En natuurlijk een discrete 'girl 

power' tattoeage. Probeer voor iedereen een sjakos te voorzien met de nodige schmink, cola light,... En dan op 

naar de trefdag. Op het programma : fitnessen op de luide tonen van Destiny's Child, leren lintjes knippen, een 

catwalk, een screentest, een gezellig verjaardagsfeestje met gezonde hapjes en drankjes. Zoals bij 'Charlie's 

Angels' kan je de feestvreugde ook doorbreken met een MISSion impossible : de Missen worden gevaarlijke 

dames met één doel : mannen belachelijk maken ! 

 

Haal de jongens en de meisjes uit elkaar en laat ze elk uitgebreid een beschrijving maken van een échte man. 

Alle clichés mogen erin. En daarna de confrontatie. Is een echte man netjes geschoren, sportief en lief ? Of hoe 

zit het nu ? 

 

Het wekelijkse of maandelijkse hoogtepunt in het leven van iedere tiener : de tienertijdschriften. Verplichte 

lectuur voor iedere tienerbegeleid(st)er. Voorzie alvast een plaatsje in je speelpleinbudget want die 

tijdschriften zijn onschatbare bronnen voor onvervalste tienertijd. 

 

De meest geliefde activiteit voor tienermeisjes zo oud als de mensheid zelf : kletsen, kletsen en nog eens 

kletsen. Voorzie een gezellig plekje en hou de jongens ver uit de buurt. Veel succes. 

 

Laten we eerlijk zijn : als er één iets iets wat tienermeiden graag doen is het dansjes maken. Wat heb je nodig 

? Een cd-speler, een aantal hitgevoelige cd's en als je kan : een TV met een videospeler. Neem een uurtje of 

twee MTV of JIM TV op, laat de dames de dansjes bestuderen en je bent vertrokken voor uren dansplezier. En 

de jongens, tja, die staan erbij en kijken ernaar.  

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat die vrouwelijke hormonen maar even in je opborrelen! 
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