
Wie is het? 
Zondag 3 mei 

De spelregels 
Vandaag spelen we het spel ‘Wie is het’! Deze versie is een echte scouts versie, ten eerste zijn de wie 
is het personages vervangen door de leiding en daarnaast zijn er ook opdrachten in dit spel! 
 
Het spel begint met de kaartjes af te drukken, 1 keer per speler en dan nog eens extra om een kaartje 
uit te trekken. Wanneer je ze hebt afgedrukt knip je ze uit en zet je voor iedere speler de kaartjes recht 
door de onderste witte rand om te plooien. Daarna trekt iedere speler een kaartje, dit is een geheim 
kaartje, want de anderen moeten te weten komen welke leiding je hebt getrokken. Dan begint het 
spel, om de beurt doe je een opdracht. Oftewel een individuele opdracht en als deze lukt mag je een 
vraag stellen aan de andere om te weten te komen wie hij getrokken heeft. Of een duel, dan mag 
alleen de winnaar een vraag stellen aan de andere. 
 

De opdrachten: 
Duels: 

• in pomphouding elkaar onderuit proberen halen 
• hanengevecht   
• on ter meeste pompen 
• eet zo snel mogelijk een appel op (wel goed kauwen)  
• leg een zo groot mogelijk deel van het huis af zonder de grond te raken 
• draai zo snel mogelijk 15 rondjes rond je stoel 
• maak een parcours in de tuin en race tegen elkaar 
• maak een vlieger en gooi hem zo ver mogelijk 
• om ter meeste koekjes/snoepjes/fruitjes (druiven) in je mond steken (niet kauwen) 
• doe een kussengevecht 

 
Individuele opdrachten: 

• pel binnen de 10 seconden een mandarijn of een ander stuk fruit 
• schrijf geblinddoekt een woord op dat de andere moeten raden 
• gooi een ei naar elkaar, ga altijd een stap verder staan 
• maak een Tiktok dansje 
• gooi met een dobbelsteen en doe dat aantal in sprongen met je knieën omhoog 
• improviseer een rap of gedicht  
• schrijf voor iedere letter van het alfabet een jongens naam 
• hou 3 ballonnen in de lucht voor 1 minuut 
• dans het kampdansje van vorig jaar (op het liedje con calma) 
• maak een mocktail van drankjes die je nog thuis hebt 
• doe 15 tuimelingen  
• ga 5 verschillende soorten blaadjes zoeken in de tuin 
• maak een mooie krijttekening op je stoep 
• blaas een ballon op tot het ontploft 
• doe 30 seconden een gorilla na  
• zeg het alfabet achterstevoren  
• teken een kip met een potlood tussen je tenen 



  



 


