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H E T  V E R H A A L : 
De groep komt te weten dat ze eigenlijk Demi-Goden zijn! Demi-Watte? Dat wil zeggen dat ze 
afstammen van een bepaalde Griekse God of Godin, want dat waren namelijk nogal romantici en 
flierefluiters die er enorm van konden genieten om gewone stervelingen te verleiden. Nu ze weten dat 
er goddelijk bloed door hun aders stroomt hebben ze geen moment te verliezen: het lot van de 
gewone mens ligt immers dikwijls in hun handen, en bovendien zijn er heel wat monsters die hen maar 
al te graag een kopje kleiner willen maken! 
 
We willen natuurlijk dat alle leden zich heel goed kan inleven in die nieuwe rol als Demi-God, daarom 
starten we met een eerste, inleidende les over hun vier mogelijke voorouders: 
  
i .  G O D E N K E N N I S :  
Op het speelterrein liggen enveloppes met 
weetjes en eigenschappen van 4 Goden (kei-
overtuigend gespeeld door hun leiding. Hoor ik 
daar iemand “Oscar Award” zeggen?). De groep 
moet die zo snel mogelijk verzamelen. Wanneer 
alle enveloppes gevonden zijn doen we ze 
samen open, en proberen we ze te linken aan de 
juiste God/Godin/Leider/Leidster.  
 
IN DE ENVELOPPES: 
 

Ψ Aphrodite, Hermes, Athena, Hades 
Ψ Liefde, Dieven/Boodschapper van de Goden, Wijsheid, Onderwereld 
Ψ Duif, Gevleugelde Schoen, Uil, Helm (onzichtbaarheidshelm) 
Ψ Schoonheid & Magie, Caduceus, Schild, Speer  
Ψ Random weetjes (zoals Troje, De koeien van Apollo,…)  

 
i i .  F A M I L I  E – R E Ü N I E ! :  
Nu ze die 4 Goden wat beter kennen moeten ze natuurlijk nog achterhalen wie van hen nu eigenlijk 
hun voorouder is.  
 
POSTJES: 
 

Ψ Aphrodite: iets met verleiden 
Ψ Athena: raadsel oplossen 
Ψ Hades: levenslijnen knippen? 
Ψ Hermes: iets stelen, estafette boodschap doorgeven 

 
Wanneer iedereen bij een bepaalde God hoort leggen we het parelssysteem uit:  
 
Elke parel die ze krijgen staat symbool voor een belangrijke gebeurtenis in het leven van een Demi-
God. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een parel bij het voltooien van hun training, wanneer ze een 
heldendaad verrichten, wanneer ze een missie volbrengen, etc. Ontdekken bij welke God je hoort is 
natuurlijk ook een belangrijk moment, daarom krijgen ze bij hun lege ketting meteen een parel met het 
symbool van hun voorouder op. Elk team krijgt ook een vlag met het symbool van hun God op (voor 
Capture the Flag, zie verder). 
 
 
 



i i .  H E L D E N T R A I N I N G : 
Om een echte held te worden moeten de 
spelers natuurlijk nog heel veel leren. Dit doen 
ze aan de hand van verschillende spelletjes en 
opdrachten rond skills die ze zéker moeten 
aanleren. Ondertussen is er tussen de 
Godenfamilie’ s wat gezonde competitie als het 
op de beste helden voortbrengen aankomt!  
 

 
COMBO VAN POSTJES & GROEPSOPDRACHTEN? 
 
MOGELIJKE SKILLS: 
 

Ψ Zwaard en schild maken 
Ψ Speerwerpen 
Ψ Oorlogsverf 
Ψ Behendigheid (stelen,…) 
Ψ Speurzin 
Ψ Slimheid 
Ψ Worstelen 
Ψ Parcours – klimmen en klauteren, kracht, snelheid,… (iets tienkamp-achtig!) 
Ψ Zwaardvechten 
Ψ … 
Ψ EINDPROEF: Capture the Flag. 

 
Na de eindproef krijgt iedereen een parel voor het succesvol beëindigen van hun training (symbool: 
lauwerkrans). Vanaf nu zijn ze echte Griekse Held(inn)en! 
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De 4 Goden brengen slecht nieuws mee vanop de Berg 
Olympus: Kronos, de gevaarlijkste Titaan ever, is ontsnapt 
uit het diepste van Tartarus (het donkerste gedeelte van de 
Onderwereld) en wil de wereld vernietigen. Daarvoor heeft 
hij  De Doos van Pandora, waar al het Kwaad ter wereld in 
gevangen zit, nodig. Om die Doos open te doen heeft hij de 
sleutels, in de vorm van raadsels, van onze Goden nodig. Elk 
van ons heeft zo één raadsel, en wij willen die natuurlijk niet 
zomaar aan Kronos geven. Maar, helaas! De Goddelijke Wet 
zegt nu eenmaal dat we dat moeten, ALS diegene die de  
Doos wil openen de opdrachten verbonden aan elke sleutel 
ervan volbrengt. Dus. Hmmm… Wat als onze kersverse 
helden nu die opdrachten eerst volbrengen, voor Kronos dat 
kan doen? Dan kunnen zij de Doos van Pandora openen, en het Kwaad erin zélf gebruiken om Kronos 
te vernietigen!  
 

Ψ OPDRACHT HADES: 
De rivier Styx 
De jonge helden moeten maar liefst 15 gouden Drachmen weten te stelen uit de rivier die 
door de Onderwereld stroomt. Die wordt bewaakt door Cerberus, de driekoppige hond.  
 
We leggen de gouden jetons in een zwembad aan het einde van een loopparcours. Cerberus 
(= drie vrijwilligers aan elkaar gebonden) staat in het midden. De Speelclub moet hem  voorbij 
kunnen glippen om een munt te bemachtigen. (Parel: Cerberus.) 



Ψ OPDRACHT ATHENA: 
Het doolhof met de Minotaurus 
De spelers moeten in het doolhof van de Minotaurus de 20 (of 21, of… aantal leden) ogen van 
Argus verzamelen zonder in een valstrik te vallen. 
 
We bakenen een vierkant af en leggen op bepaalde plaatsen (veel!) een aantal random 
voorwerpen die de vallen moeten voorstellen. De speler die in het doolhof gaat wordt 
geblinddoekt en moet zonder de voorwerpen te raken naar het middelpunt van het doolhof 
geraken, waar de oogbollen liggen. Ze wordt hierdoor geholpen door een andere Speler. 
(Parel: Doolhof.) 
 

Ψ OPDRACHT APHRODITE: 
Medusa 
Dit is vooral een test op snelheid: Aphrodite duidt één leider van de missie aan, terwijl de rest 
in het gebied van Medusa als standbeelden/gijzelaars worden gehouden. Aangezien al wie 
naar Medusa kijkt in steen verandert, wordt de leider geblinddoekt als bescherming. Zij/hij 
moet al haar/zijn medehelden zo snel mogelijk in veiligheid brengen.  
 
Alle standbeelden staan stokstil op het terrein met hun benen open. De geblinddoekte leider 
mag enkel MARCO roepen, terwijl de andere spelers POLO antwoorden. Als de leider een 
standbeeld gevonden heeft, moet ie door de benen kruipen. De betovering verbreekt en de 
geredde held mag van het terrein. Zo tot iedereen gered is. We spelen dit een paar keer. 
(Parel: hoofd van Medusa.) 

 
Ψ OPDRACHT HERMES: 

Het Gulden Vlies 
In ruil voor de laatste sleutel wil Hermes graag het Gulden Vlies terug dat gestolen werd door 
een Cycloop. Die Cycloop heeft het Vlies omringd door een groot web, zodat hij altijd weet 
wanneer iemand het probeert te stelen. 
 
We spannen ergens een paar touwen. De spelers moeten hier één voor één door zonder het 
te raken, anders wekken ze de Cycloop! (Parel: Gulden Vlies.) 

 
Telkens ze een opdracht volbracht hebben krijgen ze dus ook een raadsel van de Goden. Op het einde 
krijgen ze de tijd om de raadsels op te lossen, en de antwoorden op de 4 zijden van de doos te 
plakken. Hebben ze alle raadsels juist opgelost, dan gaat de Doos van Pandora open en hebben ze 
Kronos verslaan! In de doos zitten hun laatste parels: die met de Berg Olympus op, de grootste eer 
mogelijk voor een Demi-God! 
 

 



E X T R A : 
 

- Wij kozen voor deze vier Goden, maar dat staat jullie natuurlijk vrij. Veel opdrachten zijn 
natuurlijk wel gebaseerd op die bepaalde Goden, maar daar kunnen jullie ongetwijfeld ook 
een stokje voor steken improvisatiegewijs. ;-) Er zijn er nog zoveel coole!  

- Overleg na de indelingsopdrachten zowat zelf wie er bij welke God hoort. Eens wat andere 
groepen dan altijd is tof, maar hou zeker ook rekening met wat ze de leukste opdracht 
vonden en bij welke God ze misschien ‘echt’ zouden thuisvoelen. 

- Verkleden is een must! Hoe makkelijker het inleven, hoe beter. 
- Op een bepaald moment hebben we oud-leidster Ellen laten opdraven in een zwarte mantel, 

zogezegd als Kronos. Een ideetje op het moment zelf, maar wat een effect had dat! Geroep, 
getier! Hilarisch. 

 
 
M A T E R I A A L : 
 

- Weetjes over de Goden 
- Enveloppes 
- Godenvlaggen 
- Parels (beschilderen!) 
- Touwtjes ( x aantal leden) 
- Karton 
- Verf + verfborstels 
- De Doos Van Pandora (knutselen) 
- Gouden munten 
- Zwembad 
- Sjortouw 
- Plakband 
- Rood-wit lint 
- Kommetjes 
- Oogbollen (knutselen, x aantal leden) 
- Geel dekentje (het Gulden Vlies) 
- Raadsels voor op het einde 


