
DE GLIJBAANPROEF

2 groepen starten hier aan de rand. 
Boven aan de glijbaan liggen puzzel stukken. 

Per team gaat 1 persoon naar boven. 
Je pakt een puzzelstuk en glijd naar beneden. 
Wanneer je teamgenoot het water raakt mag de 

volgende van start. 
Je legt het puzzelstuk op de kant en gaat met je 
team zo snel mogelijk de puzzel ( een vierkant)

maken. 
Wie als eerste de puzzel af heeft, heeft 

gewonnen!

Succes!!!



LETTERGEKTE

Per team mag er  1 persoon in het water.
Je pakt een letter van de bodem 

(Let op NIET DUIKEN!!!)
Wanneer je teamgenoot op de kant is met EEN 

 letter mag de volgende in het water. 
Als iedereen uit het team een letter heeft. 

Mag je een woord maken met de letters die je hebt 
gepakt. 

Doel: Het team met de meeste punten 
(letterwaarde) heeft gewonnen.

Doe je best!!!



AMAZONE RAFTEN

ER ZIJN 2 boten (1 per team).
Per boot mag je met zn 2en in de boot.

Je mag 4 schuimblokken PER KEER naar de 
overkant brengen. 

Je vaart zo snel mogelijk de boot terug naar 
je teamgenoten en de volgende 2 mogen weer 4 

schuimblokken meenemen. 
Zo ga je door tot heel het team is geweest. 

Aan de overkant maak je met de schuimblokken een 
toren. Zo hoog als de voorbeeld boomstammen.

Jullie kunnen het!!!



Vlotten race

Per team heb je een mat met daar op een stoel. 
1 persoon zit op de stoel.

De rest van het team ligt in het water en duwt de 
mat zo snel mogelkjk naar de overkant.

Je moet er voor zorgen dat diegene zo snel 
mogelijk aan de overkant komt. 

Het team wat als eerste aan de overkant op de kant 
staat heeft gewonnen.

Hop, hop Zet hem op!!!



Blind
volleybal

Ieder team staat aan 1 kant van het net.
Gooi de natte spons over het net naar de 

tegenstanders. 
Je moet zorgen dat je de spons vangt want vang je 
de spons niet dan moet iemand het team verlaten.

Maar de tegenstander krijgt dan een speler terug.
Het team wat met de meeste spelers over blijft 

als de tijd over is heeft gewonnen. 



De obstakel proef

Bij de obstakel proef spreekt al voor zich. Luister 
goed naar de instructeur / instructrice waar je 

wat moet doen.

Doe je best!!!



De eetproef

Je start voor de banden.
Leg het banden parcour af.

Dan kom je bij de eerste eetproef aan.
Als je bord en je mond leeg is geef je dat door aan 
je teamgenoten en de volgende mag van start gaan.
Het team die als eerste aan de overkant is, heeft 

gewonnen.

Eetsmakelijk!!!



Buikschuifbaan

Klaar???
Buikschuiven maar!!!



Mijnenveld

Dit veld is een mijnenveld.
In sommige vakken liggen mijnen.

Je moet zorgen dat je met je hele groepje aan de 
overkant komt zonder op mijnen terecht te komen.
Kom je op een mijn dan roept de begeleider BOEM!! 
dan moet je uit het veld en achteraan aansluiten. 
Dan begint de volgende speler in het mijnenveld. 
Je gaat net zo lang door tot dat je met je hele 
groepje aan de overkant staat. Let dus goed op 

waar de mijnen verstopt zitten! 

Instructie voor begeleiders:
Bij de boomstam vind je de kaart met de mijnen. 




