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Kort overzicht  

Teams helpen vrijwilligers om een waterpistool te vinden en vervolgens iedereen nat te spuiten!  

Let op: Dit spel kan als ijsbreker worden gespeeld, of bij punt 1 van het praatje.  

 

Benodigdheden  

 Een vol waterpistool  

 Twee blinddoeken  

 

Hoe werkt het?  

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk mensen nat te maken!  

Vraag twee vrijwilligers en blinddoek ze beiden. Verdeel de rest van de groep in twee teams en wijs in elk team 1 

vrijwilliger aan die moet aanmoedigen. Vertel de geblinddoekte vrijwilligers dat het spel twee onderdelen heeft. In 

onderdeel 1 verstop je een object (een vol waterpistool) ergens in de kamer (laat de rest van de groep zien waar je het 

verstopt). De teams zullen instructies roepen om de geblinddoekte spelers te helpen om de objecten te vinden. Moedig 

de teams aan om vooral luid aan te moedigen. Ze mogen de speler niet aanraken.  

De eerste persoon die het waterpistool vindt, wint onderdeel 1.  

Op dat moment stop je het spel.  

Zorg dat de vrijwilligers de blinddoeken omhouden en leg onderdeel 2 uit. Vertel hen dat het object dat ze zochten een 

waterpistool is.  

In onderdeel 2 probeert de speler met het waterpistool de andere vrijwilliger nat te spuiten – wanneer dat is gelukt is het 

spel over. De speler zonder het waterpistool moet proberen om het water te ontwijken. Opnieuw worden de 

geblinddoekte spelers gecoacht door de teams.  

Als de tweede vrijwilliger nat is (of nat genoeg naar jouw idee), stop je het spel. Vraag elke speler hoe makkelijk/moeilijk 

ze het vonden om te horen hoe het team ze probeerde te leiden.  

We raden je aan om niet langer dan vijf minuten te besteden aan dit spel.  

 

Link met het praatje  

 Lastig om de waterpistolen te vinden als iedereen zo door elkaar heen schreeuwt. Je zou wat meer duidelijkheid 

willen als je naar iets op zoek bent. Daar gaan we het over hebben: duidelijke leiding. Vandaag gaan we kijken 

naar hoe God zijn bedoelingen aan ons duidelijk maakt.  
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