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Introductie 

Leuk dat jullie meedoen aan Sirkelslag YOUNG! Het belooft een super mooie 

avond te worden. Zet je schrap voor creatieve, fysieke en mentale uitdagingen. 

Welke groep wordt de winnaar van Sirkelslag YOUNG 2021?

Dit jaar is het thema: ‘Wat zou jij doen?’. Aan de hand van 5 toffe spellen gaan we  

hier dieper op in.

Opzet avond
Vanaf 19:00 uur zal er een aftelmoment zijn, met geluid en video, zodat je kan testen of alles 

het doet. Om klokslag 19.30 uur zal Sirkelslag YOUNG starten. Ga naar live.sirkelslag.nl om 

bij de livestream te komen. Klaas en Elbert zullen de avond openen en geven aan hoe deze 

zal verlopen. Sirkelslag zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. In totaal worden er 5 spellen van 

elk ongeveer 15 minuten gespeeld. De antwoorden moet je na elk spel invullen in het online 

scoreformulier op live.sirkelslag.nl. Log in met de persoonlijke code die je ontvangen hebt per 

opgegeven groep.

Spelleider en jury
Tijdens de avond zijn er minimaal twee begeleiders nodig. Eén persoon om de spellen te 

jureren, de andere persoon kan de jongeren begeleiden bij het spelen van de spellen. Een 

grotere jury is niet noodzakelijk, wel gemakkelijk. 

Jury-scoreformulier
Bij de toegezonden documenten vind je ook het jury-scoreformulier. In dit document staat hoe 

de jurering per spel gedaan moet worden. Ook kun je daar per spel de score opschrijven zodat 

je deze snel in kan vullen in het online scoreformulier op live.sirkelslag.nl. 

http://live.sirkelslag.nl
http://live.sirkelslag.nl
http://live.sirkelslag.nl
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Social media
Sirkelslag wordt nog leuker met social media! Gebruiken jij of de jongeren Facebook of 

Instagram? Gebruik dan #sirkelslag. Volg ons op Instagram op @jongprotestant en het 

facebookevenement Sirkelslag YOUNG 2021. Tijdens de avond geven we updates uit het hele 

land. Als je berichten op deze eventpagina post met de #sirkelslag dan verschijnt je bericht op 

de social media wall tijdens de uitzending. 

Prijzen
Er is dit jaar een leuk prijzenpakket te winnen voor de beste 3 groepen. Tijdens de uitzending 

worden de winnaars bekend gemaakt. Op maandag 31 mei wordt er contact opgenomen met 

de winnaars voor het prijzenpakket. De gehele uitslag is maandag 31 mei vanaf 14.00 uur te 

vinden op sirkelslag.nl/young.

Sirkelslag-pakket 
In dit Sirkelslag-pakket vind je, naast deze handleiding, de volgende documenten:

 Jury-scoreformulier

 Beeldpuzzel Spel 3

 Bijlage Spel 3

 Bijlage Spel 5

 Een poster met ‘Kamerlingen’ 

 Een poster met ‘Poortwachters: 3 x opdrukken voordat je met ons mag spreken’ 

 Een poster met ‘Hovelingen: 3 rondjes draaien voordat je met ons mag spreken’ 

 Een poster met ‘Koning Herodes: 3 x diep buigen voordat je met hem mag spreken’

Benodigdheden

Algemeen 
 Telefoon met WiFi of internet

 Laptop of computer met WiFi of internet

 Beamer of scherm met de live-uitzending van Sirkelslag.

 Speakers voor geluid

 Links webpagina’s

 www.sirkelslag.nl/young/materialen -> materialen & instructiefilmpjes

 live.sirkelslag.nl -> livestream & scoreformulier 

Spel 1: Let’s dance
 TikTok-account

 Instagram-account

 Verkleedkleren (thema geboorteverhaal Johannes de Doper);

 Dikke stiften en stevig papier/karton.

Spel 2: Wat kies jij?
 Link naar de Mentimeter website: www.menti.com. 

 Lint/schilderstape; 

 4x A4 papier in 4 verschillende kleuren met 4 verschillende letters: 

 groen: waar, of antwoord A 

 rood: niet waar, of antwoord B 

 geel: antwoord C 

 blauw: antwoord D 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/sirkelslag-young/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
http://live.sirkelslag.nl
https://www.menti.com/
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Spel 3: De diepere betekenis
 Beeldpuzzel (onderdeel van het pakket)
 Schaar
 Bijlage - spel 3  (onderdeel van het pakket)
 Pennen

Spel 4: In de gevangenis
Mini-game 1 - Knikkende knieën:

 Mand 
 20 sinaasappels 
 Tape

Mini-game 2 - Beperkte bewegingsruimte:
 2 kleine handdoeken van 50 x 100 cm
 Tape

Mini-game 3 - Al leen maar tral ies in zicht:
 5 rietjes voor de tralies + 1 eigen rietje per deelnemer
 Bakje M&M’s
 Oase of klei
 2 tafeltjes

Mini-game 4 - Sleutels van de cipier:
 10 normale platte sleutels
 2 grotere sleutels 
 2 shotglaasjes/kleine kopjes 

Mini-game 5 - Deur in het slot:
 4 kartonnen bakjes, bijvoorbeeld halve melkpakken
 3 pingpong balletjes + 1 extra pingpongballetje per deelnemer
 Grote rechthoekige tafel (bijv. 1,60 m x 0,80 cm) 
 2 of meer boeken (elk 5 cm dik) voor onder twee tafelpoten

Spel 5: Geef de goede boodschap door!
Let op: bi j  dit  spel  zi jn er veel  opties voor het aankleden  
van de spellen,  zie daarvoor de beschri jving van spel 5.

 Hoek: Herodias
 Een poster met ‘Kamerlingen’ voor aan de muur (onderdeel van het pakket)
 De lijst met ‘zinnen die doorgegeven moeten worden’
 Een stoel 
 Een tafeltje 

 Hoek: Poortwachters
 Een poster met ‘Poortwachters: 3 x opdrukken voordat je met ons mag spreken’ 

voor aan de muur (onderdeel van het pakket)
 Hoek: Hovelingen

 Een poster met ‘Hovelingen: 3 rondjes draaien voordat je met ons mag spreken’ 
voor aan de muur (onderdeel van het pakket)

 Hoek: Herodes
 Een poster met ‘Koning Herodes: 3 x diep buigen voordat je met hem mag 

spreken’ voor aan de muur (onderdeel van het pakket)
 Een troon/stoel
 Een whiteboard / Flipover met een rode en een zwarte stift
 Juryformulier

 Bijlage - spel 5  (onderdeel van het pakket)
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Zaalindeling 

Hieronder vind je een afbeelding van de zaalindeling tijdens het evenement. Binnen deze 

indeling kunnen alle vijf de spellen gespeeld worden. Houdt deze indeling er dus bij als je de 

spellen klaar zet. Voor een aantal spellen maak je gebruik van een tafel. Die kun je van tevoren 

voorbereiden en dichtbij het speelveld klaarzetten. 

Bekijk de instructievideo op de website hoe dit er ongeveer uit gaat zien.
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Vragen
Als je na het lezen van deze handleiding vragen hebt, stuur dan een email naar

jongprotestant@protestantsekerk.nl. Je kunt ook bellen met (030) 880 1438  

(tijdens kantooruren).

Tijdens het evenement zijn we vanaf 16:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer  

(0341) 760 160, Instagram: @jongprotestant of Facebook @jongprotestant. Je kunt  

dan met ons chatten en natuurlijk ook leuke foto’s of video’s delen.

Lees hieronder de volledige uitleg per spel. Zorg dat je dit document voor de start van  

de avond goed hebt bekeken en dat je alle benodigdheden per spel hebt verzameld! 

Veel plezier!

mailto:jongprotestant%40protestantsekerk.nl?subject=
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Spel 1 - Let’s dance! 

Spelopzet
In dit spel gaan jullie een filmpje maken rondom het geboorteverhaal van Johannes de Doper. 

De introductie en de uitleg van dit spel zullen plaatsvinden tijdens de live-uitzending van 

Sirkelslag. 

Duur: 15 minuten

Voorbereiding

Benodigdheden 
 Mobiele telefoon 

• met TikTok en Instagram; 

• Wifi of internet.

Haal vast deze spullen in huis: 
 Verkleedkleren (thema geboorteverhaal Johannes de Doper);

 Dikke stiften en stevig papier/karton.

Instagram
• Zorg ervoor dat iemand uit je groep weet hoe Instagram werkt.

• Heb je als jeugdgroep een Instagramaccount? Dan kun je deze gebruiken tijdens 

de avond. Is er geen account dat je kunt gebruiken, maak dan voorafgaand aan 

Sirkelslag YOUNG een Instagramaccount aan. 

• Volg @jongprotestant op Instagram met jullie account, zodat we jullie filmpje/story 

straks kunnen delen. 

TikTok
• Installeer voorafgaand aan Sirkelslag de TikTok-app en maak een account aan of 

gebruik het account van één van de jongeren met TikTok.

• Het is de bedoeling dat jullie een filmpje gaan maken met TikTok. Het voordeel van 

deze app is dat je het filmpje in ‘frames’ kunt opnemen. Je hoeft het filmpje dus niet 

in 1 keer op te nemen.
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Tip: Bekijk de video van dit  spel  op www.sirkelslag.nl/young/
materialen .  Dan zal  snel duideli jk worden wat de bedoeling is .

Technische instructies 

Technische instructies TikTok
• Open de app.

• Maak een TikTok door op het [+]  te drukken  

• Klik daarna de ronde knop: , je begint met filmen. Heb je het eerste stukje 

opgenomen? Klik dan weer op die knop. De jongeren maken zich klaar voor het 

tweede stukje en klik dan weer op die knop, net zolang je alles hebt gefilmd.

• Let op! Het filmpje mag maximaal 30 seconden duren.

• Wil je muziek achter het filmpje zetten? Klik dan op  en kies muziek.  

• Is het filmpje klaar? Klik dan op de knop het vinkje .

• In de beschrijving van de video kun je de TikTok een naam geven. Dat kan 

bijvoorbeeld de naam van de groep zijn waarmee je opgegeven bent en de plaats 

waar jullie vandaan komen.

• Sla de video op, op je apparaat  en klik op  

‘plaatsen’ . 

Delen van het TikTok-filmpje op Instagram
• Ga naar de Instagram-app.

• Maak een nieuw verhaal/story.

• Kies de gemaakte TikTok uit je fotogalerij,  

om die te delen. 

• Tag @jongprotestant en zet het schuifje om, 

zodat Jong protestant jullie story kan delen  

(zie foto hiernaast, rechts onderin).

• Plaats de naam van je groep en de plaats waar 

jullie vandaan komen als tekst in de story. 

• Klik op ‘Verzenden naar’. Deel de story in je 

eigen verhaal. Klik naast de tekst ‘Je verhaal’  

op ‘Delen’.

• Ga daarna naar je DM’s , zoek naar 

‘jongprotestant’. Stuur ons een chatbericht met 

de naam van je groep en de plaats waar jullie 
vandaan komen. Dan kunnen we jullie story terugvinden.

• Klaar!

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
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Opdracht 
Maak een vet, stoer en leuk filmpje (met TikTok) over het geboorteverhaal van Johannes de 

Doper, maar begin met het introduceren van je eigen groep! Wie zijn jullie en wat maakt jullie 

bijzonder? Tijdens de live-uitzending krijg je te horen wat alle elementen zijn die in het filmpje 

moeten zitten. Dat blijft nog even een verrassing!  

Je hebt 15 minuten de tijd voor deze opdracht. Binnen die tijd bedenk je het script en maak je 

het filmpje. Dit kan bijna geen perfect filmpje worden binnen die tijd, maar we zijn ook geen 

perfecte mensen. Het filmpje mag maximaal 30 seconden duren. 

Iedere deelnemer moet een taak hebben in het filmpje. LET OP: Als er jongeren zijn die niet in 

beeld willen of mogen komen, geef hen dan een taak buiten beeld (anderen helpen aankleden, 

objecten goed zetten etc.).

Deel het filmpje via het Instagramaccount van jullie groep, via Instagram Stories.  

Tag @jongprotestant en zet de naam van je groep waarmee de groep is opgegeven  

en de plaats waar jullie vandaan komen in tekst in de story.

Elementen
Er moeten een aantal elementen in het filmpje zitten, het eerste element kun je alvast 

voorbereiden. De overige elementen krijg je te zien tijdens de uitzending.

Element 1:   
 Naam groep en de plaats waar jullie vandaan komen.

 Alle deelnemers doen mee / hebben een taak.

 Wat maakt jullie bijzonder?

Punten
Je kunt voor dit onderdeel maximaal 100 punten verdienen. 

Tijdens de live-uitzending komen de overige elementen in beeld te staan. Daarbij staat dan  

ook het aantal punten per element weergegeven. De jury schrijft op welke elementen er in  

jullie filmpje zijn verwerkt. En telt daarna de gescoorde punten bij elkaar op. Die score vul je  

in op het online scoreformulier.

Bonuspunten
Straks aan het einde van Sirkelslag hebben we een Top 5 beste groepen.  

Elke deelnemende groep kan dan stemmen op die filmpjes van de Top 5 via Instagram  

Stories van @jongprotestant. Hoe meer stemmen, hoe meer bonuspunten deze groep  

krijgt. Tijdens de uitzending volgen hiervoor instructies.
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Spel 2 - Wat kies jij? 

Spelopzet
In dit spel testen we de kennis van de groep. Dat doen we met 10 stellingen over Johannes de 

Doper, de werken van barmhartigheid en duurzaam omgaan met de wereld. De introductie en 

uitleg van dit spel zullen plaatsvinden tijdens Sirkelslag. 

Duur: 15 minuten

Voorbereiding

Nodig: 
 Lint/schilderstape 

 4x A4 papier in 4 verschillende kleuren met 4 verschillende letters: 

• groen: waar, of antwoord A 

• rood: niet waar, of antwoord B 

• geel: antwoord C 

• blauw: antwoord D 

 Laptop of computer en telefoon met Wifi.

 Link naar de Mentimeter website: www.menti.com. 

• Zorg ervoor dat je per groep 1 telefoon of laptop hebt met internet waarop je mee 

kunt doen met Mentimeter. Zet dit van tevoren klaar. 

• Maak vier vakken op de vloer met lint of tape. Geef deze vakken allemaal een eigen 

kleur en letter. Plak een gekleurd A4-papier in de kleuren groen, rood, geel en blauw 

in elk vak met A (waar), B (niet waar), C of D. Deze letters/kleuren staan voor de 

antwoorden bij het spel.

Tip: Bekijk de video van dit  spel  op sirkelslag.nl/young/
materialen .  Dan zal  snel duideli jk worden wat de bedoeling is . 

https://www.menti.com/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/


11SIRKELSLAG YOUNG 2021

Opdracht
Tijdens dit spel komen er 10 verschillende stellingen voorbij. Weten jullie de juiste antwoorden? 

En let op: hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten je krijgt! Na elke stelling krijg je van de 

presentatoren te horen wat het juiste antwoord was en waarom!

Start de mentimeter, hiervoor ga je naar menti.com. Vul daar de code in die je krijgt van de 

presentator. Vul daarna de naam van je groep in, inclusief waar jullie vandaan komen. Dit is 

dezelfde naam als jullie hebben doorgegeven bij de aanmelding voor Sirkelslag. 

Er komen 10 stellingen voorbij. Wanneer de stelling is voorgelezen door de presentator, rennen 

de jongeren naar één van de vakken. Ze kiezen het vak waarvan zij denken dat dat het juiste 

antwoord is. Zodra alle jongeren een antwoord hebben gekozen, wordt het aantal jongeren 

per vak geteld. Het vak met de meeste jongeren wordt het antwoord van de groep. Het jurylid 

toetst dit antwoord zo snel mogelijk in op Mentimeter. Let op: hoe sneller je een antwoord 

invult, hoe meer punten je kunt scoren als het antwoord goed is. 

Punten 
Je kunt voor dit spel minimaal 15 punten en maximaal 100 punten verdienen. Per groep wordt 

er met 1 apparaat meegedaan met het programma Mentimeter. Per groep krijg je dus ook 1 

score bij Mentimeter. Nadat alle stellingen voorbij gekomen zijn, zie je welke totaalscore je met 

Mentimeter hebt behaald. Deze score vul je in het online scoreformulier in.

https://www.menti.com/
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Spel 3 - De diepere betekenis  

Spelopzet
In dit spel moet er flink gepuzzeld worden. Eerst is er een beeldpuzzel, vervolgens een

cijferverhaal en als laatste moeten de jongeren een telefooncode kraken. De introductie en 

uitleg van dit spel zullen plaatsvinden tijdens Sirkelslag. 

Duur: 15 minuten

Voorbereiding

Nodig: 
 Mobiele telefoon

 Beeldpuzzel (onderdeel van het pakket)

 Schaar

 Bijlage Spel 3

 Pennen

Knip de ontvangen beeldpuzzel in 12 willekeurige stukken. 

3a.  Doop in beeld & ik zie,  ik zie,  wat j i j  niet ziet en het zi jn. . . 

Duur: 5 minuten

Puzzelen
De deelnemers krijgen een puzzel die ze in elkaar moeten zetten. Wanneer de puzzel is 

opgelost (12 stukken), verdient de groep punten. De beeldpuzzel hebben ze nodig om 

verder te kunnen met het volgende onderdeel: tellen en rekenen. 

Tellen
De beeldpuzzel die de groep heeft opgelost, vormt een afbeelding van de doop van 

Jezus. In deze afbeeldingen zijn objecten verstopt. Het doel is om het juiste aantal 

objecten te tellen en deze te verwerken in een som. 
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De volgende objecten staan in de afbeelding:

• tel het aantal sandalen   

• tel het aantal vogels   

• tel het aantal rechterhanden  

• tel het aantal baarden   

• tel het aantal vissen   

• tel het aantal struiken   

Wanneer van elk object het juiste aantal gevonden wordt binnen de aangegeven tijd, 

verdien je punten. Wanneer de juiste aantallen van de objecten niet (allemaal) worden 

gevonden of wanneer het niet lukt binnen de aangegeven tijd, verdien je geen punten. 

Het is dus alles of niets! De juiste antwoorden worden bij het volgende onderdeel 

bekend gemaakt.

3b. Doorrekenen

Duur: 2 minuten

De jongeren gaan nu rekenen met het (juiste) aantal objecten, in een som. Als dit spel 

begint verschijnen de juiste aantallen in beeld. Het antwoord vormt een getal. Dit getal 

heb je nodig bij 3c. 

Wanneer het goede antwoord uit de som komt, verdien je punten.

Wanneer de som niet binnen de tijd wordt opgelost, verdien je geen punten, maar krijg je 

wel het goede antwoord. 

3c.  Verborgen boodschap 

Duur: 4 minuten

De deelnemers krijgen een kort, geschreven verhaal waarin vier van de zes objecten 

uit spel 3b terugkomen en waarin getallen verstopt zitten. De getallen bevinden zich in 

dezelfde zin als een object uit spel 3b. De zes mogelijke objecten uit 3b zijn:

• sandalen 

• vogels  

• rechterhanden 

• baarden 

• vissen 

• struiken  

Hiervan komen er maar vier terug in de tekst! 
In een zin waar geen object uit 3b staat, zit dus geen cijfer verstopt. Het cijfer is niet altijd 

makkelijk te vinden. Soms wordt het cijfer letterlijk geschreven in een zin. Voorbeeld: 

“Johannes heeft een sandaal.” Het kan ook voorkomen dat een cijfer in een woord 

verstopt zit. Voorbeeld: “Johannes schopt tegen het steentje met zijn sandaal”. Het is 

de bedoeling dat de deelnemers tijdens het lezen van het verhaal vier cijfers vinden. De 

cijfers die ze vinden schrijven ze achter elkaar op. 
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Wanneer de juiste cijfers worden gevonden, verdien je punten.

Wanneer de juiste cijfers niet worden gevonden, verdien je geen punten, maar krijg je 

wel het goede antwoord achteraf.

3d. De ontknoping

Duur: 4 minuten

Zet het antwoord van de som van 3b in de rode vakken en de getallen uit 3c in de 

blauwe vakken:

Je hebt nu een reeks van zes cijfers. Deze zes cijfers vormen samen een woord. Om het 

woord te vinden heb je een telefoon nodig. Als je op je telefoon een telefoonnummer 

wilt intoetsen, zie je onder de cijfers letters staan. De cijfers uit de reeks komen overeen 

met een letter onder het cijfer. Zoek bij de cijfers uit de reeks de bijbehorende letters. 

De letters vormen een woord. Dit woord is een hint die je kan je gebruiken in spel 5. 

Wanneer het juiste woord wordt gevonden, verdien je punten.

Punten 
Bij dit spel zijn er maximaal 100 punten te verdienen. Bekijk het jury-scoreformulier op welke 

manier je de score moet doorgeven in de online scoreformulier.
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Spel 4 - In de gevangenis  

Spelopzet
In dit spel gaan de jongeren actief aan de slag met het thema ‘de gevangenneming

van Johannes’. Dit wordt gedaan aan de hand van 5 mini-games. 

Duur: 23 minuten (spelen 15 minuten + wisselen & uitleg van elk spel 2 minuten)

Voorbereiding

Benodigdheden per mini-game 

Mini-game 1 - Knikkende knieën:
 Mand 

 20 sinaasappels 

 Tape

Mini-game 2 - Beperkte bewegingsruimte:
 2 kleine handdoeken van 50 x 100 cm

 Tape

Mini-game 3 - Al leen maar tral ies in zicht:
 5 rietjes voor de tralies + 1 eigen rietje per deelnemer

 Bakje M&M’s

 Oase of klei

 2 tafeltjes

Mini-game 4 - Sleutels van de cipier:
 10 normale platte sleutels (bijv. meerdere van sleutelbossen, vooraf markeren van wie 

de sleutel is met tape/stift, moeten gemakkelijk in klein kopje passen)

 2 grotere sleutels (liefst wat groter dan de 10 platte sleutels, i.v.m. vastpakken)

 2 shotglaasjes/kleine kopjes (bijv. espresso kopje, groot genoeg dat meerdere sleutels 

makkelijk erin kunnen vallen)
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Mini-game 5 - Deur in het slot:
 4 kartonnen bakjes, bijvoorbeeld halve melkpakken

 3 pingpong balletjes + 1 extra pingpongballetje per deelnemer

 Grote rechthoekige tafel (bijv. 1,60 m x 0,80 cm) 

 2 of meer boeken (elk 5 cm dik) voor onder twee tafelpoten

Algemeen
Er zijn meerdere kleine mini-games die gedaan moeten worden in 15 minuten tijd. Elke mini-

game duurt 3 minuten en dan gaat de bel. Dan hebben jullie 2 minuten voordat de volgende 

mini-game start. Je gaat na elke mini-game klaar staan bij de volgende mini-game. Dan volgt 

kort een uitleg en vervolgens begin je met het spel. Dit wordt gedaan tijdens de uitzending van 

Sirkelslag. De jury noteert hoeveel punten er per mini-game worden gescoord. Na afloop van 

mini-game 5 wordt de totaalscore doorgegeven. 

Tip: Bekijk de video’s van de mini-games op sirkelslag.nl/
young/materialen .  Dan zal  snel duideli jk worden wat de 
bedoeling is!

Mini-game 1 - Knikkende knieën

Duur: 3 minuten

Voorbereiding 
Maak op de grond een vierkant met schilderstape van 40x40 cm. Maak daarnaast een 

startstreep op de grond van zo’n 2 meter breed en op 2 meter afstand van het vak. Zet 

een mand/emmer met 20 sinaasappels erin bij de startstreep. 

Speluitleg 
In dit spel moeten jullie zoveel mogelijk sinaasappels in het aangegeven vak op de grond  

krijgen. Dit doen jullie door achter de startstreep een sinaasappel uit de mand te pakken 

en deze op de startstreep op grond voor je te leggen. Vervolgens probeer je deze op 

te pakken met je knieën, zodat de sinaasappel tussen je knieën klemt. LET OP: Je mag 

je handen NIET gebruiken om de sinaasappel tussen je knieën te klemmen. Daarna 

loop je zo snel mogelijk met de sinaasappel tussen je knieën naar het vak en laat je de 

sinaasappel daarin vallen. Je krijgt punten als de sinaasappel in het vak blijft liggen. Valt 

de sinaasappel onderweg of rolt deze buiten het vak, dan heb je pech en krijg je voor 

deze sinaasappel geen punten. Pak hem snel met je handen op, ren terug naar de streep 

en leg de sinaasappel weer in de mand. Dan start de volgende deelnemer. Je maakt twee 

rijen met deelnemers zodat er altijd twee mensen tegelijk bezig zijn. Ben je geweest dan 

sluit je achteraan je rij weer aan. 

Score
Per sinaasappel die in het vak ligt na 3 minuten, scoort de groep punten.

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
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Mini-game 2 - Beperkte bewegingsruimte

Duur: 3 minuten

Voorbereiding 
Maak op de grond twee startstrepen van elk zo’n 2 meter breed en op 3 meter afstand 

van elkaar. Leg achter elke streep een kleine handdoek neer van ongeveer 50 cm x 100 

cm. 

Speluitleg 
In dit spel moeten jullie zo vaak mogelijk heen en weer over de strepen terwijl jullie op 

een handdoek zitten. Maak 2 groepen. Elke groep begint aan een kant van een streep, 

zodat jullie tegenover elkaar staan. Elke deelnemer neemt plaats op een handdoek 

achter de startstreep zodanig dat zijn/haar benen voor zich zijn met de knieën gebogen 

en de voeten plat, nog net op de handdoek. Je benen mogen niet uitsteken buiten de 

handdoek. Als de tijd loopt schuiven jullie zo snel mogelijk naar de overkant, zonder 

gebruik te maken van je handen of buiten de handdoek af te zetten op de grond. Als een 

deelnemer helemaal over de streep is aan de overkant, telt dat als 1 keer. Daarna gaat 

de volgende deelnemer op de handdoek zitten en gaat diegene terug naar de overkant. 

Doordat er twee deelnemers tegelijk in tegenovergestelde richting bewegen kan altijd de 

volgende in de rij de plek van iemand overnemen wanneer die de overkant heeft bereikt. 

Score
Hoe vaak er over de streep is geschoven op een handdoek na 3 minuten, bepaalt het 

aantal punten.

Mini-game 3 - Al leen maar tral ies in zicht

Duur: 3 minuten

Voorbereiding 
Zet op een tafel een blok oase neer en prik daar 5 rietjes in naast elkaar met minimaal 

5 cm tussen elk rietje. Een alternatief is om elk van de rietjes in een stuk klei te steken 

en naast elkaar op tafel te zetten. Zet een ander tafeltje neer op 2 meter afstand van de 

rietjes met daarop een bak met M&M’s en de rietjes voor de deelnemers. 

Speluitleg 
Verdeel de groep in twee rijen. Geef elke deelnemer een eigen rietje. Als de tijd loopt 

steekt de voorste van elke rij zijn/haar rietje in de mond. Met het andere uiteinde zuigt 

hij/zij uit de bak M&M’s een snoepje op en probeert die, terwijl hij/zij blijft zuigen aan 

het rietje, naar de tafel met staande rietjes (tralies) te brengen. Daar probeert hij/zij 

zorgvuldig de M&M’s op een rietje te leggen zonder de handen te gebruiken. Als de M&M 

onderweg valt of niet blijft liggen op een rietje, begint meteen de volgende deelnemer 

uit de rij. De ander sluit weer achteraan aan. Jullie gaan net zolang door totdat alle 

5 rietjes bedekt zijn met een M&M of de 3 minuten voorbij zijn. Er zijn altijd twee 

deelnemers tegelijk bezig. Iedereen werkt dus samen aan de vijf rietjes.

Score
Per rietje waar een M&M op ligt na 3 minuten, verdient de groep punten. 
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Mini-game 4 - Sleutels van de cipier

Duur: 3 minuten

Voorbereiding 
Zet een tafel neer met aan beide zijden een klein kopje of shotglas op 10 cm van de rand. 

Leg bij elk kopje 5 sleutels neer. Leg ook bij elk kopje een grotere sleutel. Deze is bedoeld 

om de sleutels in het kopje te flippen. 

Speluitleg 
Verdeel de groep in twee rijen. Om en om proberen de deelnemers een sleutel in hun 

kopje te flippen met behulp van de grotere sleutel. Pak een platte sleutel en leg die op 

de rand van de tafel waar een kopje staat. Zorg dat een klein gedeelte van de sleutel 

uitsteekt zodat je daar met de grotere sleutel tegenaan kunt tikken en je zo de sleutel in 

de lucht krijgt. Vliegt de sleutel in een kopje dan krijg je punten. Land de sleutel ernaast 

dan is de volgende aan de beurt en probeert hij/zij het opnieuw. Zo draai je telkens door 

in je rijtje. Er zijn altijd twee deelnemers tegelijk bezig, ieder met een eigen sleutel en 

kopje. Na 3 minuten kijk je hoeveel sleutels er in beide kopjes zitten en tel je de punten. 

Score
Het aantal sleutels in een kopje na 3 minuten, geeft jullie punten.

 

Mini-game 5 - Deur in het slot

Duur: 3 minuten

Voorbereiding 
Zie ook de afbeelding op de volgende pagina. Zet een grote tafel in de lengte neer met 

onder twee poten in de lengte en aan dezelfde kant een dik boek onder beide poten. 

Zorg dat de twee poten minimaal 5 cm van de grond komen en de tafel dus gekanteld 

is. Maak vier bakjes, van dun karton. Bijvoorbeeld van twee melkpakken, waarbij je ze 

doormidden knipt en dan twee bakjes overhoudt. Het bakje moet ongeveer (LxBxH)  

10 x 7 x 5 cm zijn. LET OP: Zorg ervoor dat een pingpongballetje er gemakkelijk in past! 

Drie bakjes plak je met tape vast op de rechterkant van de tafel. Ze dienen boven elkaar 

geplakt te zijn waarbij voldoende ruimte tussen de bakjes zit (minimaal 15 cm). Maak het 

vierde bakje op dezelfde manier vast, maar knip daar ook nog de voorzijde uit, zodat het 

alleen een achterzijde, twee zijkanten en bodem heeft. Plak die aan de linkerkant op de 

tafel aan de lage zijde. Leg in dit vierde bakje 3 ping-pong balletjes. Geef alle deelnemers 

een reserve pingpongballetje, dan kun je sneller doordraaien.

Speluitleg 
Tijdens dit spel moeten de deelnemers proberen de drie pingpong balletjes uit het 

startbakje aan de linkerkant van de tafel naar de drie bakjes aan de rechterkant van 

de tafel te blazen. Elk van de bakjes aan de rechterkant stelt een slot van de deur van 

de gevangenis voor. Daarom moet er per bakje 1 balletje in. De deelnemers staan aan 

de lage kant van de gekantelde tafel en blazen een balletje van de linkerkant naar de 

rechterkant in een bakje. Ze mogen hun handen niet gebruiken, dus ze moeten hard 

genoeg blazen om het balletje op de tafel te houden. Omdat de tafel schuin staat, rolt 

het balletje er anders af. Valt het balletje van de tafel, dan is de volgende deelnemer. 
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Omdat iedere deelnemer een eigen balletje heeft, zijn er genoeg balletjes om snel door 

te spelen. Zo rouleren de deelnemers. Als een balletje in een bak zit, telt het mee voor 

punten. Zodra de tijd om is of er drie balletjes in drie verschillende bakjes zitten stopt 

het spel. 

16 

Mini-game 5 - Deur in het slot 
Duur: 3 minuten 
 
Voorbereiding  
Zie ook de afbeelding hieronder. Zet een grote tafel in de lengte neer met onder twee poten 
in de lengte en aan dezelfde kant een dik boek onder beide poten. Zorg dat de twee poten 
minimaal 5 cm van de grond komen en de tafel dus gekanteld is. Maak vier bakjes, van dun 
karton. Bijvoorbeeld van twee melkpakken, waarbij je ze doormidden knipt en dan twee 
bakjes overhoudt. Het bakje moet ongeveer (LxBxH) 10 x 7 x 5 cm zijn. LET OP: Zorg 
ervoor dat een pingpongballetje er gemakkelijk in past! Drie bakjes plak je met tape vast op 
de rechterkant van de tafel. Ze dienen boven elkaar geplakt te zijn waarbij voldoende ruimte 
tussen de bakjes zit (minimaal 15 cm). Maak het vierde bakje op dezelfde manier vast, maar 
knip daar ook nog de voorzijde uit, zodat het alleen een achterzijde, twee zijkanten en 
bodem heeft. Plak die aan de linkerkant op de tafel aan de lage zijde. Leg in dit vierde bakje 
3 ping-pong balletjes. Geef alle deelnemers een reserve pingpongballetjes, dan kun je 
sneller doordraaien. 
 

  
 
Speluitleg     
Tijdens dit spel moeten de deelnemers proberen de drie pingpong balletjes uit het startbakje 
aan de linkerkant van de tafel naar de drie bakjes aan de rechterkant van de tafel te blazen. 
Elk van de bakjes aan de rechterkant stelt een slot van de deur van de gevangenis voor. 
Daarom moet er per bakje 1 balletje in. De deelnemers staan aan de lage kant van de 

 
 

 
3 bakjes waar balletjes in 
moeten, opening naar boven 

 

Fig 1. Bovenaanzicht 
tafel  

 
3 bakjes waar balletjes in moeten 
aan de linker zijde, 4e (start)bakje 
aan linkerzijde van de tafel 

 Fig 2. Zijaanzicht tafel  

  

 

Startbakje met 
pingpong balletjes 

 

 
3 bakjes waar 
balletjes in moeten 

Fig 3. Schuin van boven 
aanzicht tafel 

 
kniplijn 

2x doosje (opening bovenaan) 
Bij 4e startbakje ook voorzijde 
wegknippen. 

Voor

poot 1 met 
verhoging boek 
 

poot 2 met 
verhoging boek 

 Boek(en) voor 
verhoging 
 

Boek(en) voor 
verhoging 
 

Startbakje met 
pingpong balletjes. 
opening boven 
 
 

Score
Per pingpong balletje wat na 3 minuten elk in een eigen bakje ligt aan de linkerkant van 

de tafel, scoort de groep punten. 

Punten
Bij dit spel zijn in totaal maximaal 100 punten te verdienen. Bekijk het jury-scoreformulier 

op welke manier je de score moet doorgeven in het online scoreformulier.
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Spel 5 - Geef de goede 

boodschap door!  

Spelopzet
In dit spel geven de jongeren een boodschap door van Koningin Herodias aan Koning Herodes. 

Ze doen dit door de boodschap aan elkaar aan door te fluisteren. Per goed doorgegeven 

boodschap kunnen de jongeren punten verdienen.

Er zit echter een addertjes onder het gras. Koningin Herodias heeft een eigen agenda.  

Ze begint met het geven van complimenten aan Herodes, (de zogenaamde neutrale zinnen). 

Maar halverwege het spel veranderen haar boodschappen, het worden giftige zinnen. 

Het idee van het spel is dat de jongeren eerst gewoon de boodschap doorgeven, want daar 

is niets bijzonders aan. Maar tijdens het spel moeten ze zelf bedenken dat de giftige zinnen 

eigenlijk veranderd moeten worden. Het zijn leugens. De jongeren kunnen dit zelf doen. Ze 

moeten alleen ‘liegen’ over wat ze gehoord hebben. Zo kunnen ze er een positieve zin van 

maken. In dit laatste spel komt het thema ‘Wat zou jij doen?!’ helemaal tot zijn recht.

Het is  dus niet de bedoeling dat de jongeren instructie kri jgen dat 
ze de gift ige zinnen moeten veranderen.

Duur: 3 minuten

Bekijk de video van dit spel op sirkelslag.nl/young/materialen. Dan zal snel duidelijk worden 

wat de bedoeling is.

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-materialen/
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Voorbereiding

Nodig: 
 Een speelruimte van ongeveer 7 x 7 meter

 Verkleedkleren voor een koning & koningin

 Aankleding voor vier hoeken (Zie de video van het spel voor inspiratie)

 Hoek: Herodias
 Een poster met ‘Kamerlingen’ voor aan de muur (onderdeel van het pakket)

 De lijst met ‘zinnen die doorgegeven moeten worden’

 Een stoel voor Herodias

 Alternatief: Er is ook een filmpje waar Herodias deze zinnen heeft uitgesproken. Je 

kan deze afspelen op een laptop. 

 Een tafeltje (waar je eventueel je laptop op kan zetten)

 Optie: extra aankleding - gordijnen, kaarsen, etc

 Optie: een damespruik, mooie jurk of rok

 Hoek: Poortwachters
 Een poster met ‘Poortwachters: 3 x opdrukken voordat je met ons mag spreken’ 

voor aan de muur (onderdeel van het pakket)

 Optie: extra aankleding - wachthuisje, speren, etc.

 Hoek: Hovelingen
 Een poster met ‘Hovelingen: 3 rondjes draaien voordat je met ons mag spreken’ 

voor aan de muur (onderdeel van het pakket)

 Optie: extra aankleding - kussens, sta-tafel met versnaperingen, etc.

 Hoek: Herodes
 Een poster met ‘Koning Herodes: 3 x diep buigen voordat je met hem mag 

spreken’ voor aan de muur (onderdeel van het pakket)

 Een troon

 Een whiteboard / Flipover met een rode en zwarte stift

 Juryformulier

 Optie: extra aankleding - gordijnen, gouden appel, etc.

 Optie: kroon, extra kleding van een koning 
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Doen:
 Plaatst de benodigde spullen in de hoeken (zie de afbeelding).

 Bevestig de posters bij de juiste post aan de muur. Zorg dat ze goed leesbaar zijn voor 

de jongeren die aan komen rennen.

 Zorg voor een vrije route van post naar post.

Je gebruikt in dit spel deze onderdelen in de zaal, let op de looprichting!

 

4 

Zaalindeling  
Hieronder vind je een afbeelding van de zaalindeling tijdens het evenement. Binnen deze 
indeling kunnen alle vijf de spellen gespeeld worden. Houdt deze indeling er dus bij als je de 
spellen klaar zet. Voor een aantal spellen maak je gebruik van een tafel. Die kun je van 
tevoren voorbereiden en dichtbij het speelveld klaarzetten.  
 
Bekijk de instructievideo op de website hoe dit er ongeveer uit gaat zien. 

 

 
  

 

Herodias + 
Kamerlingen 

Poortwacht + 
poortwachters 

Het Hof + 
Hovelingen 

 

 

 

 

 

Zaalindeling
Er zijn vier posten:

Herodias: (Startpunt van het spel.)
In deze post bevindt zich de spelleider. Hij of zij neemt de rol van Herodias op zich. Deze 

post is aangekleed als het ‘persoonlijke vertrek’ van Koningin Herodias. Hang hier de 

poster ‘Kamerlingen’ op. Maak de hoek ook sfeervol met een bed, spiegel, tafel etc.

De spelleider kan er ook voor kiezen om door middel van een videoboodschap de 

‘boodschappen’ aan de jongeren door te geven. Er moet dan een laptop staan waarop 

dit afgespeeld kan worden.

Poortwacht:
Deze post wordt altijd door één of twee jongeren bemand, afhankelijk van je 

groepsgrootte.

Hang hier de poster ‘Poortwachters’ op. Kleed deze hoek ‘stoer’ aan, dit zijn soldaten 

die graag hun spieren laten spreken. Jongeren die met ‘Poortwachters’ willen spreken 

moeten eerst drie keer opdrukken.
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Het Hof:
Deze post wordt altijd door één of twee jongeren bemand, afhankelijk van je 

groepsgrootte.

Hang hier de poster ‘Hovelingen’ op en kleed deze hoek ‘diplomatiek’ aan. Dit zijn 

diplomaten die weten dat je soms een beetje moet om het onderwerp heen moet 

draaien om dingen voor elkaar te krijgen. Jongeren die met ‘Hovelingen’ willen spreken 

moeten eerst drie keer een rondje draaien.

Koning Herodes:
Deze post wordt bemand door het jurylid. Hij of zij neemt de rol van Koning Herodes op 

zich. Hang hier de poster ‘Koning Herodes’ op. Zorg ervoor dat deze hoek ‘koninklijk is 

aangekleed. Zorg voor een kroon voor op het hoofd en maak een verhoging waarop een 

troon of luxe stoel staat zodat je echt verheven bent boven de jongeren. Jongeren die 

met Koning Herodes willen spreken moeten eerst drie keer diep buigen.

Koning Herodes gebruikt het juryformulier om op te schrijven welke sleutelwoorden en 

aanpassingen van de giftige zinnen de jongeren hem komen vertellen. Daarnaast schrijf 

Koning Herodes tijdens spel 5b een aantal van de giftige en/of omgebouwde zinnen op 

het whiteboard of de flipover. (3 tot 5 zinnen).

Corona tip:  Gezien de 1,5 meter beperking tussen jongeren  
en volwassenen, zorg voor een duideli jke fysieke grens om  
dit  te benadrukken.

 

Groepsindeling
Verdeel de groep jongeren als volgt:

Bij een groep van 4-8 deelnemers:
• één jongere start bij Het Hof in de rol van ‘hoveling’.

• één jongere start bij Poortwacht in de rol van ‘poortwachter’.

• de andere jongeren starten bij Herodias in de rol van ‘kamerling’ 

Bij een groep van 9-12 deelnemers:
• twee jongeren start bij Het Hof in de rol van ‘hoveling’.

• twee jongeren start bij Poortwacht in de rol van ‘poortwachter’.

• de andere jongeren starten bij Herodias in de rol van ‘kamerling’ 

Speluitleg
Er wordt gestart bij Herodias. De spelbegeleider kan deze rol vervullen, maar je kunt ook 

gebruik maken van een video-instructie van Herodias. Zorg ervoor dat je de lijst met 

‘boodschap-zinnen’ bij de hand hebt. 

De spelbegeleider is in deze rol ook spelverdeler en zorgt ervoor dat de jongeren goed blijven 

lopen. Roep dus snel de jongeren op voor een volgende boodschap. Wacht dus niet totdat 

een heel rondje klaar is. Als er ergens een opstopping ontstaat, wacht je iets langer met het 

oproepen van de ‘Kamerlingen’.
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Herodias roept de eerst wachtende kamerling bij zich. Ze zegt dat ze een belangrijke 

boodschap heeft voor koning Herodes. Maar omdat dit het hof is en er overal luistervinken 

zijn, moet dat zacht gefluisterd worden. Dit gefluister gaat over schakels, Herodias brengt haar 

boodschap over met hulp van ‘Kamerlingen’, ‘Poortwachters’ & ‘Hovelingen’ naar Herodes.

De ‘Kamerling’ hoort de boodschap aan en rent vervolgens naar de post ‘Poortwacht’. Daar 

wordt de boodschap doorgefluisterd aan de ‘Poortwachter’ die daar staat. Echter, voordat de 

boodschap doorgegeven mag worden, moet de boodschapper eerst drie keer opdrukken. 

Nadat de boodschap is doorgegeven, blijft de jongere op deze post en wordt nu een 

‘Poortwachter’.

Nadat een ‘Poortwachter’ de boodschap van de ‘Kamerling’ heeft gehoord, wordt er gerend 

naar de post ‘Het Hof’. Daar wordt de boodschap doorgefluisterd aan de ‘Hoveling’ die daar 

staat. Echter, voordat de boodschap doorgegeven mag worden, moet de boodschapper eerst 

drie rondjes draaien. Nadat de boodschap is doorgegeven, blijft de jongere op deze post en 

wordt nu een ‘Hoveling’. 

Nadat een ‘Hoveling’ de boodschap van de ‘Poortwachter’ heeft gehoord, wordt er gerend naar 

de post ‘Herodes’. Daar wordt de boodschap doorgegeven aan de ‘Koning Herodes’ die daar 

zit. Echter, voordat de boodschap doorgegeven mag worden, moet de boodschapper eerst drie 

keer diep buigen. Nadat de boodschap is doorgegeven, stuurt Koning Herodes de jongere weer 

naar de ‘Kamerlingen’ om daar opnieuw te beginnen. Daarnaast schrijf Koning Herodes tijdens 

spel 5b een aantal van de giftige en/of omgebouwde zinnen op het whiteboard of de flipover. 

(3 tot 5 zinnen).

De volgende zinnen moeten worden overgebracht:

Neutrale zinnen: (hiermee starten) 
1. Liefje, je bent de beste koning, veel beter dan je halfbroer Filippus.

2. Denk aan onze ontmoeting in Rome, hoe verliefd we waren.

3. Wat fijn dat de Romeinen zagen dat jij een capabele leider bent.

4. Herodes is een naam die traditie en gezag betekent.

5. Dat jij en jouw nageslacht eeuwig mogen heersen over Israël.
6. Vind je ook niet dat Salomé zo mooi kan dansen?

7. Ze is zo sensueel, zo jong en bevallig.

8. Geef haar een gunst, laat haar wat moois vragen.

9. Wees een echte kerel, zweer het voor iedereen hier aanwezig.

10. Zodat iedereen, maar ook God, weet dat je het meent.

Voor elk onderstreept woord dat bij Herodes binnenkomt, krijgt de groep punten,
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Giftige zinnen 
1. Laat zien dat je niet bang bent, hang wat gevangenen op.

2. Zorg voor wat extra geld, knijp de armen extra uit.

3. Maak vrienden met Romeinen, betaal wat smeergeld.

4. Plezier je hovelingen, pak wat land van de weduwen af.

5. Wees vroom, offer een paar zwakke dieren.

6. Breid je landbouwgrond uit, brand de wildernis plat.

7. Vertel aan de boeren, dat ze hun land uit moeten putten.

8. Als mensen niet luisteren willen, sla ze in slavernij.

9. Doe net als de keizer, gedraag je als een tiran!

10. Salomé mijn liefste dochter, vraag om het hoofd van Johannes.

Voor elk onderstreept woord dat bij bij Herodes binnenkomt, krijgt de groep punten. Voor elke 

rode zin die positief wordt gemaakt, krijgt de groep ook punten.

Punten
Met dit spel zijn in totaal 100 punten te verdelen.


