
 

 

 

Knip onderstaande kaartjes uit. De opdrachten worden in het hele huis opgehangen (kunnen eventueel verstopt 

worden). Elke speler heeft een deelnemerskaart nodig. 

Iedere keer als een opdrachtkaart gevonden wordt, moet de opdracht afgelezen worden en dient deze opdracht 

voor de jury uitgevoerd te worden. De jury (ouders) beoordelen de opdracht met 0, 1 of 3 punten. 

Iedere speler heeft ook 2 jokers. Als je denkt dat je een opdracht heel goed gaat kunnen uitvoeren, dan kan je deze 

inzetten. Door het inzetten van één van de twee jokers worden de punten die de jury toekent verdubbeld. 

Succes!  

 
1. Doe 1 minuut lang een 

bokser of een ballerina na. 

 
2. Hou een ballon of bal 15 

seconden van de grond 
enkel met je hoofd. 

 
3. Voer 10x Sit-ups uit. 

 
4. Doe een dansje of zing een 

liedje. 

 
5. Vertel een mopje waar de 

jury mee moet lachen 

 
6. Tik 5 verschillende 

voorwerpen aan in huis 
waar je op kan zitten. 

 
7. Geef de jury een massage 

van 5 minuten. 

 
8. Ga in uw huis op zoek naar 

5 blauwe voorwerpen. 

 
9. Hou een papieren zakdoekje 

30 seconden in de lucht op 
één vinger. 

 
10. Doe alsof je het winnende 

doelpunt gescoord hebt op 
het WK voetbal. 

 
11. Doe 5 verschillende 

boerderijdieren na. 

 
12. Sta 10 seconden op één 

been met de ogen toe. 

 
13. Rol 5x van links naar rechts. 

 
14. Verzamel 10 wc-rollen en 

bouw een piramide. 

 
15. Zeg het alfabet op  

(1ste-3de leerjaar) 
 
Zeg het alfabet 
achterstevoren op  
(4de-6de leerjaar) 

 
16. Doe 25 kledingstukken aan. 

 
17. Tik 5 verschillende muren 

aan. 

 
18. Teken één van de juryleden. 

 
19. Super piloot! Maak een 

papieren vliegtuigje en 
probeer dit zo ver mogelijk 
te laten vliegen 

 
20. Teken of maak een 

hinkelparcours en leg het af. 

 
21. Stap 3 rondjes rond de tafel 

op handen en voeten. 

 
22. Doe 20 kikkersprongen. 

 
23. Maak een koprol. 

 
24. Maak zelf een parcours met 

obstakels en leg het af. 

 

Het grote 

uitdaagspel! 

 



 

Veel beweegplezier! 

Leuke filmpjes en foto’s mogen steeds doorgestuurd worden naar de juffen en meesters. 

 


