
Zo zet je een themadag in elkaar? 
 
De opzet van een themadag 
 
Een themdag vraagt flink wat voorbereiding (maar is het dan ook meer dan waard!) Neem er dus de 
tijd voor en begin met de voorbereiding enkele maanden voor het begin van je activiteit. Een goede 
voorbereiding is hier zeker het halve werk.  
 
Voordat we gaan uitweiden over de organisatie van een themadag, zal ik eerst eens een omschrijving 
ervan geven: 
 
Een themadag is een dag, waarin zowel de activiteiten, als de andere onderdelen (maaltijden, 
aankleding kampement, kleding deelnemers, etc.) van een kampdag één logisch geheel vormen en 
passen in een tevoren gekozen thema. 
 
Thema's zijn er vele en kunnen ook zeer uiteenlopend zijn: 
 
Indianen, de boerderij, Stripfiguren of meer in het bijzonder Asterix&Obelix, zigeuners, het Verre 
Oosten, Japan of China, de oudheid, Middeleeuwen, de oertijd, de ruimtevaart, Europa, ... 
 
Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel een themadag omheen breien. Voor de 
uitwerking van een themadag kan onderstaand stappenplan dienst doen. 
 
Stappenplan 
 

1. Kies een thema. Je kunt er willekeurig eentje prikken uit een lange lijst; de ervaring leert, dat 
je een thema kiest, waarvan je tevoren weet dat je "er iets mee kunt", of waarover je elders 
hebt gelezen. 

 
2. Verdiep je in het thema: Lees er boeken over, ga naar de bibliotheek, het Museum voor 

Land- en Volkenkunde (een landendag), de VVV (stedendag), de vereniging Friese Elfsteden, 
etc. Kortom, zorg dat je één wordt met het thema, oftewel je wordt zelf indiaan, 
elfstedenrijder of wereldreiziger. 

 
3. Ga met de andere voorbereiders brainstormen. Noteer zoveel mogelijk onderwerpen, 

woorden of items die te maken hebben met het gekozen thema. Je kunt de lijst niet lang 
genoeg maken. Schaf er maar gerust een flink kladblok voor aan. 

 
4. Nu de tijd van brainstormen voorbij is, moeten we orde gaan scheppen in de chaos. We gaan 

alle genoemde woorden rubriceren: Wat hoort bij een spel, wat bij een maaltijd, de 
aankleding van het kamp en de kleding/het uiterlijk van de deelnemers. 

 
5. We moeten nu proberen een rode draad te ontdekken en zo deze er niet is, hem erin 

brengen. De rode draad wordt het logische verhaal van de thema-dag: De elfstedentocht op 
een winterse dag, de ronde van Gallië bij Asterix en Obelix, de jacht naar de schat op een 
piratendag. 

 
6. Als we de draad te pakken hebben, is het raamwerk van de thema-dag compleet en kunnen 

we het een en ander gaan uitwerken op papier. Zorg dat alle losse elementen in een logisch 
verband staan: De komst van de kerstman met oliebollen is een fantastische afsluiting van 
een winterse dag. Een groot feestmaal met kluif is het overwinningsfeest van de Galliërs 



(natuurlijk staat de bard Assurancetourix vastgebonden aan een boom), een bourgondische 
maaltijd is een waardige (nou ja) afsluiting van een dag uit de middeleeuwen. 

 
7. Bij je uitwerking op papier noteer je per onderdeel wat daarvoor nodig is. De maaltijden kun 

je met een gerust hart aan de kookstaf overlaten. Deze heeft er zeker plezier in haar eigen 
wending te geven aan de culinaire voorbereiding van een thema-dag. 
 

8. Moet de aankleding van de deelnemers tevoren worden gemaakt (verentooien), kunnen ze 
van huis iets meenemen (muts, sjaal en wanten) of wordt in het kamp zelf als onderdeel 
van/voorbereiding op de themadag een en ander in elkaar gezet (jute zakken als berevellen 
uit de oertijd). 

 
9. Zeker aan de aankleding van het kampement (kamphuis en terrein) zal tevoren ruim 

aandacht moeten worden besteed. Voor een winterse dag kan je na de wintersport bij 
reisbureaus de posters ophalen, voor een landendag ga je bij dezelfde reisbureaus op de 
biets, een grote totempaal kun je tevoren in elkaar zetten (of als creatief onderdeel van de 
dag); kortom genoeg mogelijkheden. 

 
10. Bij de uitwerking van het rode draad-spel moet je duidelijk weten hoe je een en ander opzet. 

Van deze opzet zijn namelijk de verschillende spelonderdelen afhankelijk. Je kunt niet als 
indianenstammen van onderdeel naar onderdeel gaan en dan opeens een spel inlassen waar 
twee grote volken tegen elkaar moeten strijden. Als bij de Ronde van Gallië 
groepsopdrachten moeten worden uitgevoerd, kun je niet opeens Jantje tegen Pietje als 
Romeinse gladiatoren laten worstelen. Zij kunnen het wel opnemen tegen een derde, 
bijvoorbeeld een staflid dat het onderdeel bemant. 

 
11. De voorbereidingsgroep moet nu de andere stafleden motiveren, compleet gek maken voor 

deze thema-dag. Iedereen moet zich kunnen vinden in het thema en zich daar ook volop in 
kunnen uitleven. Suggesties zijn zeker nog van harte welkom. 

 
De voorbereiding is klaar; nu is het tijd voor de uitwerking: materialen vergaren, spelen uitwerken, 
attributen vervaardigen: Succes ermee! 


