
Wie is het? 
 
Wie van de leiding heeft de lotto gewonnen? Als je het als eerste van je tak 
juist raadt, wilt de lottowinnaar misschien wel zijn/haar prijs met jou delen!  
 
We gaan natuurlijk niet gewoon om de beurt raden, dat zou een beetje saai zijn hé. 
Zoals in het gezelschapsspel ‘Wie is het?’ mag je ja/nee-vragen stellen om mensen te 
kunnen uitsluiten. Wie op het einde nog maar 3 mensen over heeft, mag een gokje 
wagen. Degene die het als eerste juist raadt is gewonnen!  
 
Om het allemaal nog wat leuker te maken zal je voordat je een vraag mag stellen eerst 
een opdrachtje van onderstaande lijst moeten voltooien. Trek een foto van je voltooide 
opdracht en stuur deze door naar je leiding van vorig jaar (kapoenen) of laat het zien 
aan je leiding via skype (kabouters en welpen). Keurt de leiding de opdracht goed, mag 
je een ja/nee-vraag stellen die de leiding zal beantwoorden.  
 
Veel succes! 
 
COMMUNICATIE MET DE LEIDING: 

- Kapoenen: via Whatsapp-groep van vorig jaar 
- Kabouters: via Skype https://join.skype.com/hkjQM0FTjewi  
- Welpen: via Skype https://join.skype.com/hDHiZz8LMg5H  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPELBORD: 

 
 



OPDRACHTENLIJST:  
1. Maak van jezelf een mummie met wc-papier 
2. Doe 25 kledingsstukken aan 
3. Speld 5 wasknijpers op je gezicht  
4. Maak een kamp (binnen of buiten)  
5. Maak een tekening van de constructie hoe je hoopt dat ze er morgen uit zal zien 
6. Doe een dansje van een minuut 
7. Maak een dierenalfabet 
8. Drink een glas water 
9. Laat een trucje zien (voetbaltrucje / turnoefening / goochelen / …) 
10. Zoek een rode kaars 
11. Laat 5 blauwe voorwerpen zien 
12. Strik uw veters 
13. Tel 50 wc papier blaadjes 
14. Doe een koprol 
15. Spring 50 keer in de lucht 
16. Zing een liedje 
17. Laat 3 stukken fruit zien 
18. Vertel een spannend verhaaltje 
19. Jongens doen meisjeskleren aan, meisjes doen jongenskleren aan 
20. Lak je nagels  
21. Vertel een mopje (leiding moet lachen)  
22. Draai 10 keer rond met je vinger op de grond en doe dan 10 stappen vooruit 
23. Zeg het alfabet op 
24. Zing het liedje van je tak (wat je in het begin van een vergadering met iedereen 

samen zingt)  
25. Doe een botttleflip  
26. Maak een vlieger 
27. Maak een toren van bekers 
28. Balanceer een vork op je vinger 
29. Laat een lepeltje aan je neus hangen 
30. Vouw een A4 blad 20 keer 


