
Indianendag 

De kinderen worden verdeeld in groepen (stammen) van zes of zeven personen. Aan het hoofd van 

iedere stam staat het stamhoofd. Door zich klaar te maken voor het echte indianenleven kunnen zij 

veren verdienen voor hun nog lege hoofdtooi. Door het uitvoeren van opdrachten, gebaseerd op het 

indianenleven kunnen zij stukjes bizon verzamelen. Kleine stukjes bizon (een poot, een romp, een 

kop enz.) vormen een hele bizon. 

 

Openingsregendans 

Leiding komt verkleed en geschminkt naar buiten, waar de kinderen in een kring zitten. Onder luid 

gejoel loopt de leiding enkele malen rond de kring en doet verwoede pogingen om leuk te doen. 

 

Groepsindeling 

Er worden groepen (stammen) van zes personen gevormd. Groepen worden samengesteld uit 

verschillende leeftijden. In deze samenstelling worden de volgende voorbereidingen getroffen: 

• Wigwam bouwen - M.b.v. lakens, dekens e.d. wigwams maken. De kinderen kunnen 's nachts 

eventueel slapen in de wigwams. 

• Tomahawk maken - Kinderen zagen zelf, op een post bemand door leiding, uit spaanplaat 

een tomahawk-ijzer. Er zijn voorbeelden voor de vorm en de grootte van dit ijzer. De 

tomahawk wordt d.m.v. een touw aan een tak bevestigd. 

• Regendans - Enkele malen heen en weer hollen, in een kring dansen, passen instuderen, 

passende geluiden erbij maken. 

• Stamnaam verzinnen - Bijvoorbeeld "Grijze Wolven" en "Donderstenen". 

• Eigen indianennaam verzinnen - Bijvoorbeeld "Scherpe Blik" en "Snelle Adelaar". 

• Stamlied instuderen - Op bestaande muziek een tekst maken, twee coupletten. 

• Gezicht schminken - Onder het toeziend oog van de leiding mogen de kinderen op een post 

de gezichten van de medestamleden inkleuren. 

Na de lunch presenteren de stammen zich aan de andere groepen. Op grond van originaliteit e.d. 

worden de veren uitgedeeld. Ieder stamlid heeft dezelfde veren. 

1. Lasso werpen - Het werpen van een lasso om de kop van een paard. Om de het paard bij het 

opperhoofd te brengen moet een hindernisbaan genomen worden. 

2. Paard rijden - Een bij de ander op de rug en ringsteken. Vervolgens een klapbrug en een pilon 

`nemen'. Iedereen moet paard geweest zijn. 

3. Slang onschadelijk maken - De indianen moeten proberen ballonnen die bevestigd zijn aan 

een tuinslang, te laten knallen. Echter, de slang, bediend door een leider, spuit water. 

4. Indianendrank drinken (smurrie slurpen) - Iedere indiaan moet een goor uitziend brouwsel 

(met kikkerbilletjes, slakken, vogelnestjes, blinde vinken, asperges en stukjes spek) 

opdrinken. 

5. Tomahawk werpen -  Iedere indiaan gooit tweemaal met een tomahawk (gezaagd van 

triplex) in een op de grond getekende roos. Het totaal aantal behaalde punten wordt 

opgeteld. 



6. Besluipen - De indianen moeten een opperhoofd besluipen en een speer die achter hem in 

de grot staat wegnemen. De speer moet naar een bepaald punt gebracht worden. Lukt dit 

zonder door de leider aangetikt te worden. 

 

Avondprogramma 

Met behulp van wit fotokarton, geknipt in de vorm van een hoefijzer, wordt een speurtocht uitgezet. 

Onze indianen van de ZALA-stam (zaklamp-stam) volgen deze licht-weerkaatsende hoefijzers. 

Onderweg een aantal opdrachten 

• Nachtwandeling - Geblinddoekt en op blote voeten moet men aan de hand van het 

opperhoofd een traject afleggen. Men wordt gehinderd door een teil met rotte tomaten, een 

teil water, oerwoud-geluiden enz. 

• Behendigheidstraject - De indianen moeten sluipen (onder draden door), ravijn oversteken 

(met een touw overslingeren) en paallopen. Met plankjes die van achter naar voor door 

worden gegeven moet over twee parallel gelegen bielzen gelopen worden. 

• Oversteken van een wilde rivier - Met behulp van een vlot/boot dient een woeste rivier 

genomen worden. 

• Vechten met de beer - De indianen moeten proberen een leider gehuld in een berepak naar 

een bepaalde plaats te slepen. 


