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INLEIDING 
 

Op een koude winternacht zitten jij en grootvader bij het haardvuur en genieten samen van een tas lekkere 
chocolademelk en van de warmte. Jouw grootvader is het type dat altijd spannende verhalen vertelt bij het haardvuur. 
Tussen twee slokken chocolademelk door vraagt hij “Heb ik je de legende van Reuzeneiland al verteld ?”  Nee, vertel! 
Roep jij heel enthousiast. Grootvader begint zijn verhaal, “ de legende gaat als volgt…” 

In een land, heel ver hiervandaan leefde ooit een groep reuzen in vrede. De reuzen waren groot, sterk en hielden van 
goud. Ook konden ze goed overweg met een bijl en waren daardoor zeer bekwame houthakkers. Dit tot groot jolijt van 
de Goblins: groene, kleine, kwaadaardige wezentjes die dol waren op houten hutjes maar niet sterk genoeg waren om 
zelf hun hout te hakken. Lange tijd leefden de Goblins en reuzen in harmonie. De reuzen hakten hout en de goblins 
betaalden met gouden muntjes. De goudvoorraden van de reuzen werden groter en groter en de Goblins bouwden 
meer en meer hutjes. Tot op de dag dat het hele gebied van de Goblins was volgebouwd.  De Goblins waren echter nog 
niet helemaal tevreden met het aantal hutjes dat ze hadden. Ze wilden er meer! De reuzen hadden liefst nog wat plaats 
om te zitten zodat ze rustig hun muntstukken konden tellen en verboden de goblins ook maar één hutje te bouwen op 
reuzenterrein. Kwaadaardig en eigenwijs als de goblins echter zijn, besloten ze toch meer hutjes te bouwen. De reuzen 
waren dan wel sterk, slim waren ze niet. Ideeën zoals de hutjes afbreken met hun bijlen of stoppen met hout hakken 
voor de Goblins kwamen niet één keer in hen op. De reuzen wisten niet meer wat te doen. De Goblins bleven maar 
bouwen en als snel hadden de reuzen geen plaats meer om hun muntstukken te tellen. Op de avond voor de voltooiing 
van het laatste hutje (de reuzen konden nu bijna niet meer bewegen) , kwam de reuzenkoning met een plan. Hij stelde 
voor een boot te bouwen, al het goud in te laden en op zoek te gaan naar een eiland waar ze gespaard zouden blijven 
van de kwaadaardige Goblins. De andere reuzen vonden dit een slim plan en vroegen zich af waarom geen van hen hier 
niet eerder was opgekomen. Na een vluchtig vertrek en een lange reis over zee waarbij hoge golven en zware stormen 
het hen niet makkelijk maakten vonden de reuzen uiteindelijk een nieuwe thuis en noemden het ‘Reuzeneiland’. Op 
de top van het eiland bouwden ze een kluis waar ze al hun goud in opsloegen. Op de weg naar boven werden 5 reuzen 
als bewaker neergezet die de kluis met hun leven zouden verdedigen. En zo leefden de reuzen nog lang en gelukkig.  

“En dat is de legende van het Reuzeneiland…” sluit opa af. Wauw wat een prachtig verhaal opa!  Bestaat Reuzeneiland 
echt? “Natuurlijk, ik kan je er zelfs heen brengen” zegt hij. “ Ik ken een zekere kapitein Jacob Mus die morgen voor de 
vierde keer op rij vertrekt om de schat van Reuzeneiland te proberen stelen, alleen hij weet exact waar het ligt. Als je 
wilt, gaan we mee?” Natuurlijk wil ik mee grootvader! Het avontuur begint … 



HET SPEL 
d 
BENODIGDHEDEN  

- Het spelbord (kan je zelf ineen steken door de twee pagina’s in de bijlagen af te drukken en naast elkaar 
te leggen) 

- Een pion voor elke speler 
- Één dobbelsteen 
- Bijhorend materiaal bij de opdrachtjes 

 

SPELUITLEG 
Alle spelers beginnen met hun pion op het startvakje en kunnen stappen vooruit zetten door om de beurt met de 
dobbelsteen te gooien. Wanneer je pion op een vakje terechtkomt, kunnen er verschillende dingen gebeuren. De 
meeste vakjes zijn kleurenvakjes, waarbij je een opdracht moet uitvoeren. Afhankelijk van het vakje van de kleur waarop  
je terechtkomt, doe je een bepaalde opdracht. (bv. kom je op het derde rode vakje, dan doe je puntje 3 van rood) 
 

 
ROOD  VAKJE 
Kom je op een rood vakje, dan moet je een doe-opdracht voltooien.  
1. Teken iemand van je leiding 
2. Ga zo lang mogelijk muurzitten met een boek op je hoofd 
3. Sjor twee potloden aan elkaar met een touwjte 
4. Verzin een originele extra strofe voor het avondlied 
5. Maak een slinger met alle sokken die je hebt 
6. Tel het aantal planken/tegels van de vloer in de grootste kamer van je huis 

 

GEEL  VAKJE  
Een geel vakje betekent een battle-opdracht. Daag één van je medespelers uit om tegen te strijden. De 
speler die wint, mag (als dat in zijn of haar voordeel is) met de andere speler van plaats wisselen 

1. Armworstelen  
2. Zet de radio op een muziekzender en raad om ter snelst het liedje dat wordt afgespeeld 
3. Drink om ter snelst een groot glas water leeg 
4. Bouw een kaartenhuisje en zet een timer op drie minuten. Wanneer de timer afgaat, kijk je wie het 

hoogste huisje heeft 
5. Laat een medespeler een drankje maken met een afgesproken aantal ingrediënten. Jij moet het 

drankje proeven en de ingrediënten raden. 
6. Jongleer om ter langst met waterballonen 



GROEN  VAKJE  
Wanneer je op een groen vakje komt, krijg je een raadsel voorgeschoteld. Laat een andere speler het 
raadsel voorlezen.  

1. Maak de som kloppend door één lucifer te verplaatsen. 
 
 
 
 
 

2. Welk bakje water zal als eerst vol zijn? 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

3. Los op! 

 

 

 

 

 

 

4. Jan ligt in het ziekenhuis voor een operatie. De dokter die hem moet opereren zegt dat een andere 
dokter het zal moeten doen omdat Jan de broer van de dokter is. Jan zegt dat hij geen broers 
heeft. Hoe kan dit? 
 

5. Hoeveel dieren zie jij? 
 

 

 



BLAUW VAKJE 
Bij een blauw vakje, moet je iets of iemand uitbeelden. Kies een medespeler uit om te raden wat je 
uitbeeldt. (de uit te beelden dingen staan bij de antwoorden) 

1. beeld (1) uit 
2. beeld de tekst uit die wordt gezongen in het liedje (2) en zorg ervoor dat iemand anders het liedje 

zo snel mogelijk raadt 
3. beeld (3) uit 
4. beeld (4) uit 
5. beeld (5) uit 

 

EEN REUS 
Aaaaah! Je bent een reus tegengekomen! Elke keer als je een reus passeert, moet je stoppen (ook al 
ben je niet geland op het vakje zelf, maar bv. twee vakjes verder). Zij versperren namelijk de weg en 
laten je enkel door als je ze verslaat in een dobbelduel. Bij de eerste reus, moet je hoger dan één 
gooien, bij de tweede reus hoger dan twee, enzovoort. Wanneer je bij de laatste reus komt, moet je dus 
een zes gooien. Je krijgt drie kansen om het gewenste getal te gooien, lukt dit niet, dan gaat de beurt 
naar de volgende en krijg je de volgende ronde weer drie dobbelbeurten tot het lukt. 

 

 

ANDERE VAKJES 
Deze vakjes spreken wel voor zich J 

 

 

ANTWOORDEN 

 

GROENE VAKJES – RAADSElS 
1. 9 – 7 = 2 
2. Bakjes 3 
3. 9 
4. De dokter is een vrouw 
5. 7 

BLAUWE VAKJES – UITBEELDEN 
1. De scouts 
2. Hoe het danst 
3. Het coronavirus 
4. Zeep 
5. Een postbode 

 





 


