
vragen 
 

Wat doet een lama als hij boos wordt? 
naar achteren trappen 

spugen 
op de grond stampen 

 

 
Hoe worden schildpadbaby´s geboren? 

uit de buik van hun moeder 
uit een ei 

op een andere manier 
 

   

Waarvan is kaviaar gemaakt? 
kippeneieren 
koeienmelk 
visseneitjes 

 

Welke dieren werden vroeger gebruikt om 
berichten te vervoeren? 

postduiven 
jachtluipaarden 

olifanten 

   

Welke dier legt de grootste eieren van de 
wereld? 

een ooievaar 
een struisvogel 

een olifant 

 

Wat is er zo speciaal aan een kameleon? 
het is de enige nog levende dinosaurus op aarde 

hij kan van kleur veranderen 
hij klimt in bomen 

   

Waarin verandert een rups als hij gaat 
poppen? 

een duizendpoot 
een kever 
een vlinder 

 

Wat eten koeien niet? 
mais en brokken 
gras en hooi 

stro en vingerhoedskruid 
 

   



Wat voor een dieren zijn gamba´s? 
een soort lama's 
spaanse paarden 

garnalen uit de zee 
 

 

Hoeveel poten heeft een duizendpoot? 
1000 
42 
8 

   

Hoe heten de kleintjes van een hond? 
kleintjes 
kittens 
puppy´s 

 

Welk deel van een zonnebloem kun je eten? 
de steel 

de bloemblaadjes 
de pitten 

   

 
Hoe zagen mammoeten eruit? 

olifanten met lange haren 
neushoorn met lange haren 

als een dinosaurus 
 

 

Hoe kun je de leeftijd van een boom bepalen? 
door te meten hoe hoog die is 

door de ringen in de stam te tellen 
door te kijken hoeveel paddenstoelen erop zitten 

   

 
Met welk dier stuur je een computer aan? 

een slang 
een muis 

een dinosaurus 
 

 

Hoe drinken planten en bomen? 
met hun bladeren 
met hun wortels 

bomen gebruiken geen water 

   



 
Waaraan slingerde tarzan? 

aan een touw 
aan een boomtak 
aan de lianen 

 

 

Wat is er zo apart aan een boemerang? 
komt terug als je hem gooit 

hij stuitert 
het is een voetbal met speciale vorm 

   

Met welke kleur kaart krijg je een 
waarschuwing bij voetbal? 

groen 
geel 
blauw 

 

Waar zetten hardlopers hun voeten neer bij 
de start? 

op de startlijn 
naast elkaar 

in de startblokken 

   

Hoeveel spelers zitten er in een voetbalteam? 
11 spelers 
10 spelers 
8 spelers 

 

Wat geven hardlopers door als ze een 
estafettewedstrijd aan het lopen zijn? 

een stokje 
een tennisbal 

een stukje touq 

   

Wat voor een sport is motobal? 
handballen vanaf de rug van een paard 

voetballen, alleen op een motor 
voetballen, alleen vanuit een auto 

 

 

Wat is fideljeppen voor een sport? 
een soort kanoën 

met een stok over een sloot springen 
modder vechten 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



Wie was sir Robert Baden-Powell? 
een generaal uit de golfoorlog 

de oprichter van Scouting 
een koning van Engeland 

 

In welk jaar is scouting Nederland ontstaan? 
1908 
1909 
1910 

   

Wanneer is Baden-Powell geboren? 
17 augustus 1907 
8 januari 1941 

22 februari 1857 

 

Hoe lang bestaat Scouting al? 
ongeveer 40 jaar 
ongeveer 75 jaar 
ongeveer 100 jaar 

   

Uit welke speltakken bestaat de Scouting? 
alleen land en waterscouts 
alleen water en lucht scouts 
land, water en luchtscouts 

 

Hoe noem je de kleding die je aandoet naar de 
Scouting? 
oude kleding 

uniform 
scoutingpak 

   
 
 
 
 
  



doe-opdrachten 
 

 

Helaas je bent je slaapzak vergeten! 
Ga helemaal terug naar start om hem op te 

halen. 
 

 
Yes, je vindt een binnendoor weg! Ga 3 vakjes 

vooruit! 
 

   

Balen, je verliest je kaart door een windvlaag. 
Ga terug naar start voor een nieuwe kaart.  

Jeej, je ziet een paar goede takken om een 
vlot van te bouwen. Zo kom je vlugger vooruit! 

Zet je pion 3 stapjes vooruit! 

   

Je vergeet je rugzak op de vorige post. Ga 
drie stappen achteruit. 

 
Je vindt de rugzak van de speler op de eerste 
plek. Breng hem terug door er met je pion bij 

te gaan staan. 

   

Door de harde regen moet je echt even 
schuilen. Sla een beurt over. 

 
Het is je geluksdag! Je haalt een ander groepje 
in. Je mag je pion omwisselen met die van een 

andere speler. 



   

Blijf op een been staan tot je weer aan de 
beurt bent. 

 
Haal wat te drinken voor een van je 

medespelers. 

   

Noem 5 dieren op die beginnen met  
de letter E. 

 Verzamel 5 rode voorwerpen 

   

Je mag nog een keertje gooien met de 
dobbelsteen. 

 
Je mag nog een keertje gooien met de 

dobbelsteen. 

   

 
Kruip een rondje om de tafel waaraan je dit 

spel speelt. 
 

 
Leg een boek/krant op je hoofd en zorg dat 

deze blijft liggen tot je weer aan de beurt bent. 

   
 


