TRUST ME, I KNOW WHAT I’M DOING. VERTROUWENSSPELEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Twee kuisvrouwen, Sifon en Sifette, komen hun nieuwste -zeer gevaarlijke- kuisproduct uittesten op het
speelplein.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

blinddoeken, nep kuisproduct, kommel…

SPEELIMPULSEN
Blind lopen: Soms gebeurt het dat je het bijtend product in je ogen krijgt. Je kan op slag niets meer zien! Je
moet dan zo snel mogelijk je ogen uitspoelen met water. Een collega moet je blind leiden tot aan de kraan.
Verdeel de groep in paren. Eerst voorzichtig stappen, dan sneller stappen, snelwandelen, joggen en ten slotte
blind lopen en zelfs een sprintje inzetten. Daarna wisselen. Neem vooral tijd voor de eerste stap. Laat de
deelnemers wat aan elkaar gewoon worden. Zorg ervoor dat de 'blinde' het tempo bepaalt en niet wordt
vooruit getrokken.
Blinde slang: In extreme nood gebeurt het natuurlijk dat iedereen blind wordt, behalve één. De deelnemers
gaan in een lange rij staan met de handen op de schouder van hun voorganger. Enkel de eerste kan zien.
Hij/zij leidt de groep door het lokaal. Een kleine variatie:de ziener gaat achteraan staan. Door in de schouders
te knijpen geeft hij/zij de richting aan. Linker- schouder knijpen, naar links, rechter-schouder naar rechts,
beide schouders rechtdoor.
Duizelig: Het product heeft nog een vreemde bijwerking: je wordt er duizelig van. Ook dan moet je op je
collega's kunnen rekenen. Verdeel de groep in groepjes van 6 tot 8 mensen en zet ze in een circel, heel dicht
bij elkaar. Eén iemand gaat stokstijf in het midden staan en begint te 'zwijmelen'. De andere duwen hem of
haar voorzichtig terug recht.
Mensenmuur: Soms wordt je compleet gek van het kuisproduct. Dan wil je weglopen, maar gelukkig houden de
anderen je tegen. Alle deelnemers, uitgezonderd 1, gaan op een lange rij staan. De uitzondering wordt
geblinddoekt en gaat op een aantal meters van de rij, met gezicht naar de rij gericht, staan. De geblinddoekte
moet nu zo snel als hij/zij durft naar de rij lopen. De rij zal hem opvangen en tegenhouden.

BEGELEIDERSTIPS
Probeer nooit iemand te forceren om iets te durven wat hij niet wil.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

