
chips 
Zorg dat er van te voren allemaal verschillende soorten zakjes chips zijn. 
Stop die in een grote doos; of iets waarin de jongeren goed kunnen zien welke 
smaken er zijn en welke ze willen kiezen. 
Geef de jongeren de tijd om hun favoriete smaak uit te kiezen 
Vraag de jongeren waarom ze de bepaalde smaak hebben uitgekozen. 
Waarschijnlijk zullen ze zeggen dat ze die het lekkerste vinden; vraag dan door? Hoe 
weten ze dat die het lekkerste is?! En niet de andere smaken? Dan zullen ze 
waarschijnlijk zeggen dat ze er meer hebben uitgeprobeerd. 
Vertel dan: seks is net als chips Als je er mee begint dan ontwikkel jij je voorkeur 
(een smaak) in wat jij het prettigste en lekkerste vind. Dat ga je dan ook in een 
eventuele nieuwe relatie eisen. 
 
Mobieltje: 
Vraag aan de jongeren ; gewoon tussen de bedrijven door: ow mag ik even een paar 
mobieltjes hebben? Of je begint het programma er mee. 
Je neemt ze in ontvangst bekijkt ze, en legt ze naast je neer op de tafel. 
Je vervolgt of start het programma. 
Aan later vraag je:  
Ik heb net aan jullie je mobieltjes gevraagd; als ik ze volgende week terug geef; ben 
ik dan een dief? 
Als ze ja zeggen; zeg je: ja zeg! Echt niet! Ik heb het aan jullie gevraagd! Ik heb 
getuigen, dus sleep me maar voor de rechter! 
Als ik je nu na een week op bel; en zeg ik houd ze nog 3 maand. Ben ik dan een 
dief? 
En later bel ik je op en zeg ik dat ik ze niet meer terug geef… 
Waarom heb je die mobieltjes aan mij gegeven? 
We vertrouwen je… Hoe weet je nu dat ik te vertrouwen ben>?~ 
 
Toepassing: Zo makkelijk geef je iets wat voor jou van waarde is weg! 
 
Voorbeeld van een mars oid. 
Vraag of er 6 jongens of zo naar voren komen (3 kan ook) 
En vraag of ze op een rijtje willen gaan staan. 
Haal de mars uit het papiertje en vraag de jongeren om de beurt de mars willen vast 
pakker en in de mars te knijpen zodat hij er zo verfromfaaid mogelijk er uit komt te 
zien. 
Vraag tenslotte aan de laatste persoon om de mars op te eten. Natuurlijk zal hij dat 
niet willen. 
 
Leg uit dat de gene die allerlei sexuele ervaringen heeft te vergelijken is met die 
mars. Allerlei mensen hebben er aangezeten en er meegedaan wat ze leuk vinden. 
De mars is daar niet mooier op geworden. Waarschuw de jongeren dat ze niet zo 
worden als die mars. 
 
 


