
opdracht 5 

Blaas een ballon 
op tot hij knalt 

opdracht 6 

knoopkaart 
1 

opdracht 7 

wie van de kookstaf 
is met de boot naar 

de HIT gekomen 

opdracht 8 

maak een liedje op 
een bekende melo-

die 



opdracht 9 

blaas een ballon op 
en laat met de lucht 

de bekertjes omvallen 

opdracht 10 

stripkaart 1 

opdracht 11 

maak minimaal 25 
woorden uit het 

woord BUITENZORG 

opdracht 12 

verzamel de 
handtekeningen 

van de leiding 



opdracht 13 

Eet een dropveter 
op zonder je handen 

te gebruiken. 

opdracht 14 

wat is de 
vuurdriehoek? 

opdracht 15 

knoop een vriend-
schapsbandje 

opdracht 16 

schilder met je neus 
een landschap 



opdracht 17 

Ga met z'n beiden op 
een handdoek staan 

en draai het om zonder 
dat iemand er af gaat. 

opdracht 18 

knooptocht 
2 

opdracht 19 

doolhof 1 
opdracht 20 

haal uit je 
tent iets roods 



opdracht 21 

Gooi pingpongballen 
op een stuk brood met 

pindakaas dat drie 
meter verder op ligt. 

opdracht 22 

braillekaart 

opdracht 23 

Hoeveel mensen 
hebben er schoenen 

met veters aan 

opdracht 24 

doe lippenstift op je 
lippen en kus een 
blad helemaal vol 



opdracht 25 

Gorgel samen 
een lied! 

opdracht 26 

teken een 
kompasroos met 8 

windrichtingen 

opdracht 27 

Wat is de leeftijd 
van de korste 

leiding 

opdracht 28 

Maak een woord van 10 
letters of meer met alle-

maal verschillende letters. 



opdracht 29 

Houdt een ballon in 
de lucht zonder je 

armen te gebruiken. 

opdracht 30 

smiletocht 1 

opdracht 31 

doolhof 2 
opdracht 32 

Zoek bij elke letter 
van het alfabet  

een meisjesnaam. 



opdracht 33 

laat een ei vallen 
van 2 meter zonder 
dat het ei stuk gaat 

opdracht 34 

kruispunt 1 

opdracht 35 

maak een foto 
van je ouder op 
het smokkelpad 

opdracht 36 

haal uit je tent 
een haring 



opdracht 37 

Pictionary, één 
tekent, de ander 

raad.  

opdracht 38 

knoopkaart 
2 

opdracht 39 

vul het ver-
haal aan 

opdracht 40 

Verzamel bij elke let-
ter van het alfabet 
een jongensnaam. 



opdracht 41 

Schrijf binnen een minuut 
zoveel mogelijk woorden op 
die beginnen met de eerste 

letter van je voornamen. 

opdracht 42 

kruispunt 2 

opdracht 43 

ga op de nek 
van je ouder 

zitten 

opdracht 44 

Maak, met papier, 
een slinger van 5 

meter. 



opdracht 45 

Sorteer een grote 
stapel speelkaarten, 
op kleur en volgorde 

opdracht 46 

puzzel 1 

opdracht 47 

beeld uit: 
olifant 

opdracht 48 

bouwplaat 2 



opdracht 49 

stap met zijn 
tweeen door 

een A4-tje 

opdracht 50 

puzzel 2 

opdracht 51 

hoeveel 
kinderen heb-
ben een bril 

opdracht 52 

haal uit je 
tent je knuffel 



opdracht 53 

Teken een 
kompas, waarop je 
60 graden afleest.  

opdracht 54 

stripkaart 2 

opdracht 55 

touwtje springen, 
zoveel mogelijk 

binnen een minuut 

opdracht 56 

doolhof 4 



opdracht 57 

Verschillende kleuren 
bonen in een kom. 
Scheidt zoveel mo-
gelijk in één minuut 

opdracht 58 

puzzel 3 

opdracht 59 

maak van je 
das een mitella 

opdracht 60 

beeld uit: ge-
pelde banaan 



opdracht 61 

Zet twee strepen op de vlo-
er (plakband), het koppel 

heeft precies een minuut de 
tijd om de finish te passeren 

opdracht 62 

puzzel 4 

opdracht 63 

bouwplaat 
1 

opdracht 64 

haal uit je 
tent een boek 



opdracht 65 

Zing een couplet 
van een bekend 

lied.  

opdracht 66 

knoopkaart 
3 

opdracht 67 

speel een 
spelletje 
memory 

opdracht 68 

maak een 
scouting elfje 



opdracht 69 

Ren naar je tent 
en haal een 

vieze sok. 

opdracht 70 

smiletocht 2 

opdracht 71 

vingerhaak 
een armbandje 

opdracht 72 

vouwen 1 



opdracht 73 

Noem 8 Eu-
ropese hoofd-

steden 

opdracht 74 

QR-code 

opdracht 75 

doolhof 3 
opdracht 76 

beeld uit: ontplofte 
bloemkool 



opdracht 77 

 Noem 5 
spreekwoorden 

of gezegden 

opdracht 78 

knoopkaart 
4 

opdracht 79 

maak je eigen 
alfabet met typische 

scouting woorden 

opdracht 80 

haal uit je tent, drie 
dezelfde voorwerp-

en 



opdracht 81 

Zing een couplet 
van je favoriete 

k.v.k liedje 

opdracht 82 

knooptocht 
1 

opdracht 83 

vouwen 3 
opdracht 84 

vouwen 2 



opdracht 85 

noem 5 Nederlandse 
plaatsen die begin-

nen met een “R” 

opdracht 86 

puzzel 5 

opdracht 87 

draai een 
koord 

opdracht 88 

haal het touw 
uit de knoop 



opdracht 89 

Noem 8 landen 
met mun-

teenheid euro 

opdracht 90 

knoopkaart 
5 

opdracht 91 

vouwen 4 
opdracht 92 

haal uit het bos, twee 
blaadjes en drie takken 

van minimaal 45 centime-
ter 



opdracht 93 

Noem 6 
voetbalclubs 

opdracht 94 

puzzel 6 

opdracht 95 

teken een 
kompasroos met 
16 windrichtingen 

opdracht 96 

haal uit je tent, 
iets blauws 



opdracht 97 

noem 8 
knopen 

opdracht 98 

knoopkaart 
6 

opdracht 99 

bouwplaat 
3 

opdracht 100 

zorg dat je ouder in 
noordwestelijke 

richting staat 



opdracht 1 
Beeld één van de volgende 

spreekwoorden uit: 
-Hoe een koe een haas vangt. 
-Als één schaap over de dam is 

… 
-Hoge bomen vangen veel wind. 

opdracht 2 

morse 

opdracht 3 

wat is de som van 
de schoenmaten 
van de kookstaf 

opdracht 4 

maak een gedicht 
van 10 regels 



 

k Zet bij iedere letter een  

meisjesnaam 



 

k Maak je eigen scouting-

woorden-alfabet 



 

k 
Zet bij iedere letter een  

jongensnaam 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

k Maak minimaal 20 nieuwe 

woorden met de letters  

BUITENZORG  
minimaal 3 letters per woord 



k Wie zou nou de 

gouden dasring 

hebben 

 

Hebben jullie 

al enig idee 

 

Succes met de 

rest 

 

 



A b c d e f g h I j 

K l m n o p q r s t 

a  b  c  d   e   f   g   h   i    j  

k   l   m  n   o  p  q   r   s    t  

U v x y z w 

u   v  x    y  z  w  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1   2   3  4   5  6   7   8   9   0 

k braillekaart 



Doolhof 1 k 



Doolhof 2 k 



Doolhof 3 k 

p 



Doolhof 4 k 



Doolhof 5 k 



k knoopblad 1 



k knoopblad 2 



k knoopblad 3 



knoopblad 4 
 

k 



k knoopblad 5 

Het verhaal gaat dat de 

dievenknoop met name 

door zeelieden gebruikt 

werd om hun plunjezak 

met eigendommen af te 

sluiten. De uiteinden van 

de lijnen werden verstopt, 

zodat niet gezien kon 

worden dat er een dieven-

knoop in lag. Wanneer de 

zak vervolgens met een 

platte knoop er in aanget-

roffen werd wist men dat 

er iemand in zijn spullen 

geweest was.  

De platte knoop is één van 

de meest gebruite knopen. 

Met een platte knoop 

worden twee lijnen aan 

elkaar vastgemaakt die 

van een vergelijkbare 

touwsoort en dikte zijn, en 

die niet te glad zijn. 

Een platte knoop kan ook 

natuurlijk gebruikt worden 

om twee einden van een 

zelfde lijn met elkaar te 

verbinden.  

Met slippende lussen er in 

gelegd, wordt het de 

knoop die je dagelijks in je 

veter legt. 

De oudewijvenknoop is 

ook een variant op de 

platte knoop. 

Het is een fout gelegde 

platte knoop, waarbij de 

uiteinden van het gebruik-

te touw niet naast elkaar 

komen te liggen, maar 

uiteindelijk loodrecht op 

elkaar komen te staan 

wanneer de knoop onder 

spanning gezet wordt. 

Onder spanning zal de 

knoop snel los schieten. 

Veel mensen maken in 

hun schoenveters een 

oudewijvenknoop, met de 

twee uiteinden als slip-

pende lussen. 



k welke knoop is dit? 

haal een touwtje en maak deze 

knoop 

welke knoop is dit? 

haal een touwtje en maak deze 

knoop, lukt dat niet vraag dan om 

knoopkaart 1 

k 

welke knoop is dit? 

haal een touwtje en maak deze 

knoop, lukt dat niet vraag dan om 

knoopkaart 2 

k welke knoop is dit? 

haal een touwtje en maak deze 

knoop, lukt dat niet vraag dan om 

knoopkaart 3 

k 



welke knoop is dit? 

haal een touwtje en maak deze 

knoop, lukt dat niet vraag dan om 

knoopkaart 4 

k k wat is het verschil tussen 

onderstaande knopen? 

het antwoord is te vinden op knoopblad 5 



Kompas 1 k 

Schrijf de 8 windrichtingen erin 



Kompas 2 k 

Schrijf de 16 windrichtingen erin 



z z z z 
z z z z 
z z z z 



 

k 

h v f  l  p j b x c y z q   

s u r w d k g o 

i a n m 

e t 

morsekaart  



j
pk

m
 

op de weg naar 
henegouwen 

 
kwam ik een man 
tegen met zeven 
vrouwen 

 
iedere vrouw had 
zeven zakken 
elke zak had 
zeven katten 

 
elke kat had 
zeven poesjes 

 
poesjes, kat-
ten, zakken, 
vrouwen 

 
hoeveel gingen er 
naar henegouwen  



k Origami 1 

Vouw deze jurk! 



k Origami  2 

Vouw dit mooie hartje 



k Origami  3 

Vouw deze mooie ster 



k Origami  4 

 

 

Vouw deze mooie krab 

 



k Puzzel 1 

Welke kubus krijg je als je de openge-

vouwen kubus opvouwt? 

 
 
        a b c d e 



k Puzzel 2 

Welke kubus krijg je als je de openge-

vouwen kubus opvouwt? 
 
 

        

a b c d e 



k Puzzel 3 

Welk onderstaand figuur kan gema-

akt worden uit de losse onderdelen? 
 
 

        

a b c d 



k Puzzel 4 

Welk onderstaand figuur kan gema-

akt worden uit de losse onderdelen? 
 
 

        

a b c d 



k Puzzel 5 

Welk getal moet er 

aan het einde van 

de rij komen te 

staan? 

 

15  30  90  105  315 



k Puzzel 6 

Welk getal moet er 

aan het einde van 

de rij komen te 

staan? 

 

1 - 2 - 4 - 5 - 10  



m 

De 

Gouden 

dasring 

opdracht  



p 
p 

p 

p 

p 



start a 

b 

p 

p 

p 

p 

p p 

p k 



start a 

B
ij 

w
e

lk
e

 k
le

u
r 

k
o

m
 je

 u
it
?

 

Stripkaart 1 

k 

start b 

B
ij 

w
e

lk
e

 k
le

u
r 

k
o

m
 je

 u
it
?

 

Stripkaart 2 

k 

k 
start a 

bij welke kleur kom je uit? 

kruispuntroute 1 k 
start b 

bij welke kleur kom je uit? 

kruispuntroute 2 



k 

bij welke kleur kom je uit? 

smile-tocht 1 

start a 

k 

bij welke kleur kom je uit? 

smile-tocht 2 

start b 

k 

bij welke kleur kom je uit? 

knopentocht-tocht 1 

start a 

oude wijvenknoop is rechts 

platte knoop is links 

dievenknoop is rechtdoor 

k 

bij welke kleur kom je uit? 

knopentocht-tocht 2 

start b 

oude wijvenknoop is rechts 

platte knoop is links 

dievenknoop is rechtdoor 



p 
p 

p 

p 

p 


