Onderneem de activiteit:

buiten

Nodig:

touw, een aantal planken

Aard van de activiteit:

samenwerking, zoeken naar oplossing

Uitleg: Maak met twee touwen een rivier van ca. 10 meter breed.
Leg op een van de oevers een ruim aantal planken neer (of ander bruikbaar materiaal, dat je
toevallig voorhanden hebt). Geef de groep de opdracht naar de overkant van de rivier te gaan.
Ze mogen daarbij de rivier onder geen voorwaarde raken. De hulpmiddelen die je klaar hebt
gelegd, zijn de enige materialen, die ze mogen gebruiken.
Is de groep erg groot, verdeel de groep dan in tweeën. Verdeel dan niet de planken, maar kijk
hoe de groepen onderling wel of niet een verdeling maken. Opdracht is dat iedereen de
overkant moet halen, die blijft dus ongewijzigd als ze met twee groepen overgaan. Werken de
groepen samen, of maken ze er een competitie van?
Is iedereen over, neem dan een aantal planken weg, zo dat de opdracht net nog uitgevoerd kan
worden. Laat ze nu weer de rivier oversteken. Kijk goed wat er gebeurd en hoe de groep erop
reageert dat ze minder materiaal hebben. Verminder daarna nogmaals het materiaal. De groep
zal waarschijnlijk reageren met: “dat lukt nooit, net ging het al met veel moeite”. Toch met de
hele groep over. Uiteindelijk kan de groep over met maar slechts twee plankjes. Er kunnen dan
twee mensen over, waarna weer eentje terug gaat, om de volgende op te halen. Dit kan zo
doorgaan tot de hele groep over is.
Opmerking: als eerst chocolat river is gedaan en daarna deze activiteit, denken veel mensen dat
de planken maar een richting op mogen gaan. Dat is bij deze opdracht niet zo uitgelegd en is
dus ook geen regel. Als mensen dat gedacht hebben, neem dat dan mee in de nabespreking:
goed opletten wat de werkelijke opdracht is en geen eigen regels erbij verzinnen.

