
Spelbrochure
Het organiseren van grote activiteiten  

voor regio en admiraliteit 2022

Wat is er leuker dan andere explorers van de regio te 
ontmoeten? Dit kun je doen tijdens een super leuke  
regioactiviteit, die je als explorer zelf organiseert.  
Je kan met een regioactiviteit groter en uitdagender  
uitpakken dan je normaal met je afdeling doet.  
Deze brochure helpt jou en je afdeling om een te gekke 
regioactiviteit te organiseren!
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Voorwoord 
 

Voor je ligt de spelbrochure waarmee jij als explorer gave activiteiten voor de afdelingen in jouw regio 

of admiraliteit kunt organiseren. Naast deze brochure zijn er ook spelbrochures voor de Bever-Doe-

Dag, de Jungledag en de regionale Scoutingwedstrijden, speciaal voor de regio-organisatoren die 

deze dagen organiseren. Maar jij organiseert als explorer natuurlijk zelf een activiteit! Deze 

spelbrochure helpt je daarbij. Er is ook zo’n map voor de roverscouts beschikbaar. 

 

Elke regio organiseert deze dag op eigen wijze. Deze brochure biedt ideeën voor het thema en de 

activiteiten en geeft inzicht in hoe je een regioactiviteit voor explorers kunt organiseren. Afhankelijk 

van de regio, de deelnemende groepen en dergelijke kun je als regio zelf het beste deze grote 

activiteiten vormgeven. Deze brochure is hierbij een leidraad, waarbij je eigen inbreng en creativiteit 

goed in te passen zijn. 

 

Het is ontzettend gaaf om activiteiten samen met andere groepen te doen, omdat je andere explorers 

ontmoet en de activiteiten groter kunt maken dan met alleen je eigen speltak mogelijk is. Een 

volleybalwedstrijd met je afdeling is leuk, maar voor een toernooi heb je toch echt andere groepen 

nodig. Tijdens een regioactiviteit is er veel uitwisseling tussen de verschillende groepen en zijn er veel 

meer mogelijkheden voor toffe activiteiten. 

 

Voor het opstellen van deze spelbrochure is gebruik gemaakt van informatie van Scouting Nederland. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de organisatiemap van Regio Neder-Veluwe en van de training 

voor regio-organisatoren van Robert Achterberg en Jos Hengeveld. 

 

Voor leuke voorbeelden van exploreractiviteiten hebben we Facebook afgestruind en een selectie van 

de tofste activiteiten in de bijlagen gezet. 

 

Veel plezier met het organiseren van jouw regioactiviteit! 

 

Team Regiospelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen over het organiseren van grote activiteiten voor jouw regio of heb je behoefte 
aan meer achtergrondinformatie? Neem dan contact op via spelspecialisten@scouting.nl. Met 
plezier helpen we je om er een geweldige activiteit van te maken! 

mailto:spelspecialisten@scouting.nl


Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 3 
 

Inhoudsopgave 

 

1 Leeswijzer 6 

2 Regioactiviteit 8 

2.1 Wat is de regio en wat is de admiraliteit? 8 

2.1.1 Regio 8 

2.1.2 Admiraliteit 8 

2.2 Wat is een regio-organisator? 8 

2.3 Speltakoverleg explorers 8 

2.4 Wat is een regioactiviteit (en wat dus niet)? 9 

2.5 Kwaliteit van de activiteit 9 

2.6 Hoe kan een regio-organisator helpen? 10 

3 Organisatie 11 

3.1 De start 11 

3.2 Samenstelling van een organisatieteam 11 

3.3 Plan van aanpak (inclusief tijdspad) 11 

3.4 Actielijst 11 

3.5 Draaiboek 11 

4 Spelthema 12 

4.1 Wat is het spelthema? 12 

4.2 Spelthema 2021-2022: ‘De wereld rond in tig kleuren’ 12 

4.3 Activiteitengebieden 12 

4.4 Themasfeer en -uitstraling 12 

4.5 Voorbeeldactiviteiten ‘It’s a colorful world” en ‘De wereld rond in tig kleuren’ 13 

4.6 Opzet van de activiteiten 14 

4.6.1 Doel van de activiteit 14 

4.6.2 De activiteiten 15 

4.6.3 Online activiteiten 15 

4.6.4 Parcours of postenspel 16 

4.6.5 Aankleding en thema-opdrachten 16 

4.6.6 Pauze-activiteit 16 

4.6.7 Extra activiteiten 16 

4.6.8 Eindspel: Door de douane 16 

5 Activiteiten per werelddeel 18 

5.1 Europa 18 

5.2 Afrika 19 



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 4 
 

5.3 Azië 21 

5.4 Noord-Amerika 23 

5.5 Zuid-Amerika 24 

5.6 Australië 26 

6 Colofon 28 

Bijlage 1: toffe voorbeelden 29 

Lipdub  29 

Stervaren 29 

Lama’s  29 

Bijlage 2: checklist 30 

Bijlage 3: tips van mede-explorers 33 

Bijlage 4: voorbeelduitnodigingen 35 

Bijlage 5: pigmentkaarten 39 

De jacht op de kleurstoffen en pigmenten 39 

Pigmentkaarten Europa 40 

Pigmentkaarten Afrika 43 

Pigmentkaarten Azië 46 

Pigmentkaarten Noord-Amerika 49 

Pigmentkaarten Zuid- Amerika 52 

Pigmentkaarten Australië 55 

Bijlage 6: overzicht alle kleuren en scorekaart 58 

Pigmentkaarten met daarop vermeldt de kleurstof of pigment 58 

Bijlage 7: online activiteiten ter voorbereiding 60 

Bijlage 8: muziekopdrachten 61 

Bijlage 9: alle opdrachten per onderdeel 62 

Bijlage 10a: eindspel met afvinkkaarten 66 

Inleiding eindspel 66 

Organisatie eindspel 66 

Puntentelling 66 

Douanepost Europa 67 

Douanepost Afrika 68 

Douanekaart Azië 69 

Douanekaart Noord-Amerika 70 

Douanekaart Zuid-Amerika 71 



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 5 
 

Douanekaart Australië 72 

Bijlage 10b: antwoorden op de vragen 73 

Bijlage 10c: tongbrekers 77 

Bijlage 10d: kleurcodes in de sport 78 

Bijlage 10e: potlood en gitzwart 79 

Bijlage 11: Afrika – Veilig & Gezond 80 

Bijlage 12a: Azie – Internationaal (uitleg) 81 

Bijlage 12b: Azie – Internationaal (foto’s) 82 

Bijlage 13: Azie – Sport & Spel 89 

Bijlage 14: Noord-Amerika – Veilig & Gezond 90 

Bijlage 15: Noord-Amerika – Sport & Spel 92 

Bijlage 16: Noord-Amerika – Expressie 93 

Bijlage 17: Noord-Amerika – Samenleving 94 

Bijlage 18: Zuid-Amerika – Internationaal 95 

Bijlage 19: Zuid-Amerika – Expressie (regenboogpoef) 96 

Bijlage 20: Zuid-Amerika – Expressie (draadfiguur op hout) 97 

Bijlage 21: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (levend memory) 99 

Bijlage 22: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (injectiespuiten) 104 

Bijlage 23: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (online opdracht) 105 

Bijlage 24: samenhang van activiteiten op de regioactiviteit 106 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 6 
 

1 Leeswijzer 

Wil je voor de afdelingen in jouw regio een regioactiviteit organiseren? Gebruik dan deze spelbrochure 

om voor een succesvolle activiteit te zorgen! In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste vragen die 

je kunt hebben van een antwoord voorzien. Daarbij is aangegeven waar je meer informatie over dit 

onderdeel kunt vinden in deze spelbrochure. 

 

D = Online brochure Het organiseren van grote activiteiten voor regio of admiraliteit 

A = Spelbrochure explorers 2022 

 

Wat wil je? Hoe kan deze spelbrochure je daarbij helpen? Paginanr. 

Wil je het initiatief 
nemen om een 
activiteit te 
organiseren? 

Bereid je goed voor en neem eerst contact op met de mensen 
die je kunnen ondersteunen: je begeleider, een explorer met 
ervaring en/of de regio-organisator. Wat er allemaal bij een 
goede voorbereiding komt kijken, lees je in hoofdstuk 3. 

D11 
A10 

Wie kan je helpen? Binnen je groep kun je ondersteuning krijgen van je 
begeleider en/of een explorer met ervaring. Vanuit de regio 
kan de regio-organisator je ondersteunen. 
In hoofdstuk 2.6 staat wat de regio-organisator voor je kan 
betekenen. In hoofdstuk 12 vind je informatie die voor de 
regio-organisator zelf is bestemd en waar je de regio-
organisator eventueel op kunt wijzen. 

 
 
 

A8 
D34 

Wil je weten hoe de 
regio in elkaar zit en 
wie waar 
verantwoordelijk voor 
is? 

Jouw Scoutinggroep maakt samen met andere groepen deel 
uit van een regio. De regio heeft een bestuur en een regio-
organisator. Zij kunnen jouw initiatief ondersteunen. In 
hoofdstuk 3 lees je hier meer over. 

D11 
A10 

Hoe kom je aan 
ideeën voor een 
regioactiviteit? 

Het leukste is natuurlijk als de ideeën uit je eigen speltak 
komen! Om je te inspireren vind je in paragraaf 4.5 een aantal 
ideeën. In bijlage 1 vind je vervolgens diverse toffe filmpjes en 
voorbeelden van afdelingen die een leuke activiteit voor de 
regio hebben georganiseerd. 

 
A12 
A29 

 

Leuk bedacht, maar 
kunnen explorers dat 
zelf? 

Ja natuurlijk, dat gaat juist heel goed! In het interview 
‘Hollywood op de Veluwe’ in bijlage 3 vind je een voorbeeld 
van een afdeling die met succes zelf een regioactiviteit heeft 
georganiseerd. 

A33 
 

Waar moet je allemaal 
aan denken als je een 
regioactiviteit gaat 
organiseren? 

In hoofdstuk 3 staat hoe je de organisatie aan kunt pakken. In 
bijlage 2 vind je een handige checklist met vragen die je op 
een rijtje kunt zetten om een goede start te maken. 

D11/A10 
A30 

 

Hoe pak je het aan en 
hoeveel tijd heb je 
nodig voor de 
organisatie? 

Hoofdstuk 4 neemt je stap voor stap mee door de tijd. Daarin 
staan alle stappen en taken die er gedaan moeten worden om 
een succesvolle regioactiviteit te organiseren. 

D12 

Hoe zit het met het 
thema en wat is de 
speldraad? 

Voor de regioactiviteiten van de andere speltakken, de Bever-
Doe-Dag, de Jungledag en de regionale Scoutingwedstrijden, 
zijn er ook spelbrochures zoals deze. In elke spelbrochure 
staat de jaarlijkse speldraad centraal. De speldraad is een 
gezamenlijke inhoudelijke rode draad die door de activiteiten 
loopt waarmee je het thema voor je regioactiviteit kunt 
uitwerken. In hoofdstuk 4 lees je meer over de speldraad en 
voor het uitwerken van je thema. 

 
 
 
 
 
 

A11 
 

Waar kun je aan 
denken bij het 
uitwerken van de 
activiteiten? 

In deze spelbrochure staan in paragraaf 4.5 verschillende 
activiteiten per activiteitengebied op basis van de speldraad 
van dit seizoen. In totaal zijn er ruim zestig verschillende 
activiteiten. 

A12 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Spelbrochures%20organisatie%20regioactiviteit/Het-organiseren-van-grote-activiteiten-voor-regio-of-admiraliteit-voor-explorers.pdf
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Wie gaat dat betalen? 
Hoe zit het met de 
financiën? 

Hoofdstuk 6 gaat over de financiën. Daarin staat wat de regio 
voor jouw activiteit kan betekenen en hoe je omgaat met winst 
en verlies. Ook staat er iets over de begroting en de 
eindafrekening. 

D24 

Waar moet je verder 
nog aan denken, 
behalve het 
programma en het 
geld? 

In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij alles wat ‘productie’ 
genoemd wordt: het materiaal, het terrein, de aankleding van 
de locatie. 

D26 

Maar je wilt ook iets 
te eten en te drinken 
hebben. Zijn daar 
regels voor? 

In hoofdstuk 8 vind je veel informatie over eten en drinken. In 
dit hoofdstuk staat waar je op moet letten bij verkoop en welke 
regels daarvoor zijn. Explorers mogen geen alcohol, dus 
tijdens de regioactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken. 

D28 

Hoe laat je weten dat 
je een supergave 
activiteit organiseert? 

In hoofdstuk 9 staat communicatie centraal. Je vindt er tips 
voor een aankondiging en een definitieve uitnodiging, de 
verspreiding van de uitnodiging en hoe je nog meer aandacht 
op jullie activiteit kunt vestigen. Ook wordt stilgestaan bij hoe 
je omgaat met regels en met de buren.  
In bijlage 4 vind je enkele voorbeelden van aankondigingen en 
van complete uitnodigingen. 

D29 
 
 
 
 

A35 

Waar vind je 
informatie over 
verzekeringen en 
vergunningen? 

Hoofdstuk 10 is gereserveerd voor veiligheid, vergunningen 
en verzekeringen. Het helpt je herinneren aan de noodzaak 
van EHBO’ers en het opstellen van een crisisplan bij een 
ongeval of noodsituatie. 

D30 

Hoe leg je vast wat er 
goed ging en minder 
goed ging? 

Je kunt zelf evalueren, maar je kunt ook de deelnemende 
groepen vragen wat zij ervan vonden. Natuurlijk maak je ook 
een verslag van de regioactiviteit voor de volgende groep die 
iets gaat organiseren en plaats je foto’s op de website van de 
regio. 
Meer informatie over de evaluatie staat in hoofdstuk 11. 

 
 
 
 
 

D32 
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2 Regioactiviteit 

2.1 Wat is de regio en wat is de admiraliteit? 

2.1.1 Regio 

Een regio is de verzameling van een aantal Scoutinggroepen die bij elkaar in de buurt liggen. Een regio 

heeft veel verschillende taken, maar de belangrijkste zijn de organisatie van trainingen binnen de regio, 

de organisatie van gezamenlijke activiteiten voor de jeugdleden en het zorgen voor uitwisseling tussen 

groepen. In deze spelbrochure wordt de nadruk gelegd op twee taken van de regio: de regio organiseert 

met regelmaat een overleg per leeftijdsgroep (speltakoverleg) en de regio coördineert de organisatie 

van activiteiten voor explorers. 

  

2.1.2 Admiraliteit 

Een admiraliteit is een samenwerkingsverband van de watergroepen binnen de grenzen van één of 

meerdere regio’s. De taak van een admiraliteit is het organiseren van het Scoutingspel op en rond het 

water. Dit houdt in dat de admiraliteit aandacht heeft voor trainingen en een Scoutingprogramma voor 

alle leeftijden. Om de veiligheid van het spel op het water te garanderen, vormt advisering op het 

gebied van nautische en technische zaken ook een belangrijke taak. 

 

2.2 Wat is een regio-organisator?  

Zowel de regio als de admiraliteit hebben de taak om activiteiten voor jeugdleden te organiseren. De 

regio of admiraliteit organiseert een Bever-Doe-Dag, een Jungledag, de regionale Scoutingwedstrijden 

of de regionale Scoutingzeilwedstrijden. Binnen de meeste regio’s is er daarom een team dat dit voor 

diverse speltakken doet. Sommige regio’s en admiraliteiten hebben een team per speltak, andere 

regio’s en admiraliteiten hebben één groot team. De mensen in dit team worden regio-organisatoren 

genoemd. Om deze spelbrochure leesbaar te houden, noemen we de persoon die namens de regio of 

admiraliteit activiteiten organiseert overal ‘regio-organisator’. Regio en admiraliteit zullen dan ook niet 

steeds apart benoemd worden. 

 

Binnen de regio worden activiteiten georganiseerd voor de diverse groepen. De regio-organisator 

heeft de taak om deze activiteiten te organiseren en te begeleiden. Voor de Bever-Doe-Dag, de 

Jungledag en de regionale Scoutingwedstrijden is er een regionaal activiteitenteam om de regio-

organisator te helpen bij de organisatie.  

 

In veel regio’s gebeurt nog weinig voor explorers. Nu kunnen zij heel goed zelf hun regioactiviteit 

organiseren, maar explorers hebben hierbij misschien wel wat hulp nodig. Een regio-organisator kan 

helpen, aangezien hij of zij veel ervaring heeft met het organiseren van (andere) regioactiviteiten. Een 

regio-organisator coördineert onder andere de regioactiviteiten en zorgt dat afdelingen bij elkaar 

komen in een regio-overleg om afspraken te maken en de activiteiten te evalueren. In hoofdstuk 12 

van de online brochure Het organiseren van grote activiteiten voor regio of admiraliteit vind je meer 

informatie over de taken van de regio-organisator. 

 

2.3 Speltakoverleg explorers 

Zoals in de eerste paragraaf al is aangegeven, is één van de taken van de regio de organisatie van 

een speltakoverleg dat regelmatig plaatsvindt. Iedere speltak heeft zijn eigen overleg waarin alleen 

zaken besproken die deze speltak aangaan. Samen met de groepen wordt tijdens dit overleg een 

jaarprogramma opgesteld met wanneer ze welke activiteit willen doen. In hoofdstuk 12 van de online 

brochure Het organiseren van grote activiteiten voor regio of admiraliteit staat meer informatie voor de 

regio-organisator over de opzet van een speltakoverleg. 

 

Aangezien explorers zo veel mogelijk zelf organiseren, is het dus heel logisch dat ze ook zelf de 

regioactiviteiten organiseren. Tijdens een regio-overleg wordt afgesproken welke activiteiten de 

afdelingen tijdens een jaar willen doen, welke afdeling welke activiteiten organiseert, wanneer de 
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activiteiten zijn, en wat de randvoorwaarden zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel geld er te besteden 

is per activiteit. Elke regio maakt hier zelf afspraken over. Deze spelbrochure is slechts een voorbeeld 

van hoe een regioactiviteit georganiseerd kan worden door jongeren zelf.  

 

Gemakshalve is aangenomen dat de regio vanuit de contributie of op een andere manier geld ter 

beschikking stelt om activiteiten te organiseren. Je kunt natuurlijk ook een bijdrage vragen, maar dat 

hangt af van bestaande afspraken in jouw regio. 

 

In de tabel hieronder vind je een voorbeeld van de verdeling van het activiteitenbudget tussen de 

verschillende activiteiten. In de betreffende regio worden in dit voorbeeld jaarlijks vier activiteiten 

georganiseerd. Vanuit de contributie stelt de regio een budget beschikbaar om activiteiten te 

organiseren. Elke activiteit wordt georganiseerd door een andere afdeling. 

 

Inkomsten Uitgaven 

Inkomsten regio € 1.050,00 Volleybaltoernooi € 150,00 

  Explorerweekend € 500,00 

  Winterhike € 150,00 

  Wateractiviteit € 250,00 

Totale inkomsten € 1.050,00 Totale uitgaven € 1.050,00 

  

 

2.4 Wat is een regioactiviteit (en wat dus niet)? 

Elke regioactiviteit wordt door de regio en voor de regio georganiseerd. De regio is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en de uitvoering van de regioactiviteit. Een regioactiviteit wordt georganiseerd voor 

alle groepen uit de (sub)regio. Alle groepen worden dus ook uitgenodigd. Er worden geen groepen 

uitgesloten en er komen geen groepen van buiten de regio. 

 

Omdat de regio verantwoordelijk is voor de regioactiviteit, is de regio ook financieel verantwoordelijk. 

Waarschijnlijk zijn er binnen de regio afspraken gemaakt over de financiën. Bijvoorbeeld of een 

activiteit selfsupporting moet zijn, of je een eigen bijdrage mag vragen en hoe je een eventueel verlies 

kunt voorkomen. 

 

Een activiteit of feest dat door één afdeling wordt georganiseerd, maar niet onder de vlag van de regio 

valt, is dus volgens deze definitie géén regioactiviteit! Een groep is dan zelf overal verantwoordelijk 

voor: voor de communicatie, voor de planning en voor het materiaal. Die groep loopt het risico van het 

verlies, maar mag de winst ook zelf houden. Deze spelbrochure gaat over de organisatie van een 

grote activiteit voor de regio of admiraliteit, maar als jouw groep een leuke activiteit organiseert voor 

bevriende groepen, dan kun je deze spelbrochure natuurlijk ook gebruiken voor ideeën en als leidraad 

voor de organisatie. 

 

2.5 Kwaliteit van de activiteit 

Alle activiteiten die onder de vlag van de regio of admiraliteit worden georganiseerd, vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de regio of admiraliteit. Het bestuur legt in de regioraad weer 

verantwoording af aan de groepen in de regio. De regio-organisator is het aanspreekpunt voor 

activiteiten binnen de regio.  

 

Wanneer een afdeling voor de regio een activiteit organiseert kunnen de leden ondersteund worden 

door de regio-organisator. Daarbij let de regio-organisator op de kwaliteit van de activiteit. Is de 

planning in orde? Is het programma uitdagend genoeg voor de speltak? Worden de uitnodigingen op 

tijd verstuurd? Is de begroting realistisch?  
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2.6 Hoe kan een regio-organisator helpen? 

Een regio-organisator heeft al meerdere regioactiviteiten georganiseerd. Hij of zij heeft al veel ervaring 

met de organisatie van activiteiten en kent de fijne kneepjes van het organiseren van een 

regioactiviteit. Zo weet hij of zij welke activiteiten er aanslaan en waar je op moet letten tijdens de 

organisatie. Ook weet hij of zij welke afspraken er gemaakt zijn binnen de regio of admiraliteit.  

Je kunt hierbij denken aan de volgende aspecten: 

● Mag er een financiële bijdrage gevraagd worden?  

● Mag ‘s avonds de muziek hard aan staan?  

● Waar vind je een grote tent?  

 

Bij de regio-organisator kun je dus met allerlei vragen terecht. Voor een goed contact met de regio-

organisator, is het raadzaam om minimaal drie keer contact te hebben: 

● Aan het begin van het project neem je samen de verwachtingen door en spreek je af welke 

activiteit je gaat organiseren en wanneer je dit gaat doen; 

● Ongeveer anderhalve maand voor de regioactiviteit neem je samen met de regio-organisator 

het draaiboek door. Zo weet hij of zij wat je gaat organiseren en of alles goed verloopt; 

● Na afloop van de regioactiviteit evalueer je de activiteit met de regio-organisator. Zo weet jij 

hoe je het de volgende keer beter kunt doen en de regio-organisator weet hoe hij of zij andere 

groepen beter kan ondersteunen bij de organisatie van een regioactiviteit. 

 

Als het goed is, worden er in elke regio meerdere activiteiten per jaar georganiseerd voor explorers. 

Worden er in jouw regio of admiraliteit nog geen activiteiten voor explorers georganiseerd en wil je zelf 

een (regio)activiteit organiseren? Neem dan eerst contact op met de regio-organisator. Misschien is er 

ook een andere groep met hetzelfde idee. Het bestuur van je Scoutinggroep weet met wie je contact 

op moet nemen. 
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3 Organisatie 

3.1 De start  

Wanneer jouw groep deel uitmaakt van een regio of admiraliteit waar vaker grote activiteiten worden 

georganiseerd, zal het speltakoverleg een logische start zijn om een activiteit voor te stellen. Is er 

geen speltakoverleg binnen jouw regio, dan kun je het beste contact opnemen met de regio-

organisator.  

 

3.2 Samenstelling van een organisatieteam 

Een regioactiviteit organiseer je met de gehele afdeling. Een team van ongeveer vier personen is 

hierin de ‘kartrekker’. Een klein organisatieteam is handig, want dan kun je de hoofdlijnen in de gaten 

houden en samen overleggen. Alles met de hele speltak doen, wordt erg onoverzichtelijk. Vier 

personen vormen samen het organisatieteam en bedenken hoe de regioactiviteit eruit gaat zien. Het 

organisatieteam verdeelt onderling de verschillende onderdelen, maar schakelt daarbij de hulp in van 

de andere explorers voor het bedenken van posten, het inkopen van eten en drinken, het regelen van 

materiaal, het maken van thema-aankleding en ga zo maar door. 

Het organisatieteam van de explorers wordt bij de organisatie ondersteund door één begeleider, die 

het overzicht over de vorderingen heeft.  

 

3.3 Plan van aanpak (inclusief tijdspad) 

Voordat er iets georganiseerd kan worden, moet er een plan gemaakt worden. Wat wil je gaan 

organiseren en wanneer wil je dit gedaan hebben? In hoofdstuk 4 van de online brochure Het 

organiseren van grote activiteiten voor regio of admiraliteit staat een voorbeeld van een tijdspad met 

de verschillende taken en onderdelen. Dit is slechts een richtlijn voor het organiseren van een 

regioactiviteit, want iedere activiteit is natuurlijk anders. Het tijdspad biedt echter wel goede 

aanknopingspunten. Bij een heel grote of complexe activiteit (meer dan honderd deelnemers) is het 

verstandig om eerder te beginnen. 

 

3.4 Actielijst 

Maak bij de start van de organisatie een overzichtelijke actielijst. Zo weet iedereen wat er gedaan 

moet worden en wanneer bepaalde taken af moeten zijn. Ook kun je in de actielijst namen koppelen 

aan acties, zodat direct duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde actie. Spreek ook af 

wanneer een taak klaar is, zodat anderen hiervan op aan kunnen. Op deze lijst kan iedereen dan ook 

zien wie waarmee bezig is en welke taken al gedaan zijn. Dit voorkomt onduidelijkheid en dubbel 

werk. 

 

3.5 Draaiboek 

Een draaiboek maak je niet alleen voor je begeleiding of de regio-organisator, maar vooral voor jezelf 

en jouw afdeling. Tijdens het maken van het draaiboek zet je alle voorbereidingen en onderdelen van 

de regioactiviteit onder elkaar met de daarbij behorende materialen en het aantal personen dat nodig 

is om de activiteit te begeleiden. Op deze manier heb je zelf een goed overzicht van de regioactiviteit 

en weet de rest van de afdeling wat er gaat gebeuren. Het geeft je ook houvast voor een tijdspad.  

 

Op de website van Scouting Nederland (www.scouting.nl/explorers) is een handig projectplan voor het 

organiseren van een activiteit door explorers te vinden. Je kunt het vervolgens uit bouwen naar een 

draaiboek. Ook de tabellen in hoofdstuk 4 van de online brochure Het organiseren van grote 

activiteiten voor regio of admiraliteit zijn hiervoor een leidraad.  

http://www.scouting.nl/explorers
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/04.Scoutingspel/04.Explorers/ProjectplanExplorers.pdf
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4 Spelthema 

4.1 Wat is het spelthema? 

Dit hoofdstuk kun je lezen als je meer wilt weten over het spelthema. In paragraaf 4.2 wordt het 
spelthema voor het seizoen 2021-2022 beschreven en in 4.5 met voorbeeldactiviteiten uitgewerkt. 
 

Het spelthema is een thematische rode draad door het programma van de verschillende landelijke 
ledenactiviteiten. Elke landelijke ledenactiviteit heeft de ruimte om deze rode draad op eigen wijze in 
te vullen en vorm te geven. Een spelthema loopt gelijk met een Scoutingseizoen, van september tot 
en met augustus van het volgende jaar.  
 

Het spelthema is een handig hulpmiddel om je activiteit en het thema vorm en richting te geven. 
Omdat het spelthema voor de Bever-Doe-Dag, de Jungledag en de regionale Scoutingwedstrijden 
wordt gebruikt, wordt er in deze spelbrochure mee gewerkt. Het thema is niet verplicht: je kunt ook je 
eigen thema verzinnen, maar vanuit het spelthema zijn al de nodige dingen bedacht waar je gebruik 
van kunt maken. Ook kan je zo duidelijk laten zien dat jouw activiteit deel uitmaakt van de grote 
activiteiten van Scouting Nederland.  
 

4.2 Spelthema 2021-2022: ‘De wereld rond in tig kleuren’ 

Via dit spelthema willen we jullie uitdagen om op een actieve en expressieve manier de activiteiten 
met een internationaal tintje aan te gaan. Met behulp van Scoutingtechnieken, sportieve activiteiten en 
creativiteit ontdek je wat ‘It’s a colorful world’ te bieden heeft.  
 
Kernwoorden hierbij zijn: 

● Verbreed je wereld, begin bij de ander. 
● I challenge you! 
● Zie de kleur in je eigen wereld. 
● Internationale samenhang. 

 
‘De wereld rond in tig kleuren!’ is het jaarthema voor alle speltakken. Uiteraard vieren de explorers dit 
feestje mee met het subthema: ‘It’s a colorful world’. Dit staat voor de uitdaging die explorers in de 
wereld aangaan. Door het verzamelen van natuurlijke kleurpigmenten (kleurstoffen) in het grote 
themaspel ‘De wereld rond in tig kleuren’ belanden we van de ene in de andere activiteit. 
 
Als explorer ga je op kamp in Nederland of in Europa. Het kan ook dat je de kans aangrijpt om naar de 
World Scout Jamboree te gaan. In deze regioactiviteit ga je ook over de grens en verken je de wereld 
in al zijn kleurrijke facetten. 
 

4.3 Activiteitengebieden 

In dit spelthema ligt de nadruk op de activiteitengebieden Internationaal en Expressie: 
● Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), 

internationale uitwisselingen en andere culturen.  
● Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, 

schilderen, tekenen, toneelspelen, muziek maken en taal/schrijven.  

 
4.4 Themasfeer en -uitstraling 

Voor het thema ‘It’s a colorful world’ maakt het niet uit over wat voor terrein je beschikt. Je kunt 
immers overal de wereld ontdekken! Misschien kan je de regioactiviteit wel op een kampterrein 
houden of bij een Scoutinggebouw die je mag gebruiken. De activiteiten aankleden in thema maakt 
het extra leuk en sfeervol. 
 
Tip: Als je een van de activiteiten uit deze spelbrochure kiest, kun je deze gebruiken om het thema 
aan te kleden. 

Tip: De activiteiten die je kunt gebruiken om de regioactiviteit aan te kleden zijn gemarkeerd met  . 
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4.5 Voorbeeldactiviteiten ‘It’s a colorful world” en ‘De wereld rond in tig kleuren’  

 

     

 

 
De regioactiviteit bestaat dit Scoutingseizoen uit verschillende uitdagingen die zijn onderverdeeld in 
werelddelen. In ieder werelddeel staat van elk activiteitengebied een activiteit. Hier kun je een 
pigmentkaart (bijlage 5) mee verdienen. Dit is de puntentelling en geeft je tevens extra informatie om 
het eindspel (zie pagina 16) te kunnen spelen. In bijlage 6 staat een overzicht van alle kleuren die in 
het spel gebruikt worden. In deze bijlage zit ook de scorekaart. 
 
In deze spelbrochure vind je veel voorbeelden van activiteiten voor explorers. De activiteiten bestaan 
uit activiteiten die je vooraf kunt doen, activiteiten tijdens de regioactiviteit en online activiteiten. Om 
alvast in de sfeer te komen en het spel compleet te spelen, adviseren we de online opdrachten vooraf 
te doen. Door samen de online opdrachten te doen heb je een gezamenlijke voorbereiding voor de 
regioactiviteit. Mocht je hier niet voor kiezen, dan kan je online opdrachten als quiz gebruiken 
voorafgaand aan de regioactiviteit.  

 
Begin vroeg in het jaar, want de voorbereiding op je reis is een van de leukste dingen als je op reis 
gaat. In de lijst van activiteiten zitten korte en langere activiteiten. Sommige activiteiten kun je zelfs 
uitbouwen tot een dagactiviteit. Wanneer je het spel met de pigmentkaarten gaat spelen, zorg dan 
voor een evenredige verdeling tussen het aantal activiteiten en activiteitengebieden per werelddeel en 
pigmentkaart, zodat alle kleuren gemaakt kunnen worden (zie bijlage 6). 
 
Je kunt ervoor kiezen om één of meer van de activiteiten op te nemen in de uitnodiging, zodat de 
groepen die naar de activiteit komen al in de sfeer kunnen komen en enthousiast zijn. Voorbeelden 
van deze activiteiten zijn opgenomen in bijlage 7. Deze activiteiten kunnen ook al meetellen voor het 
eindspel. In bijlage 8 zitten andere voorbereidingsopdrachten, waar je bij het eindspel je voordeel mee 
kunt doen. 
Voorafgaand aan de regioactiviteit kun je al in de stemming komen met verschillende online 
opdrachten of andere voorbereidingsopdrachten die het plezier in de activiteit vergroten. Zo gaat het 
thema al leven onder de deelnemende groepen en kunnen andere groepen ook geïnspireerd worden.  
 
Verdeel de taken en activiteiten zodat iedere explorer zijn inbreng en verantwoordelijkheid draagt voor 
een succesvolle regioactiviteit. Neem ook tijdens de voorbereiding regelmatig contact met elkaar op.  
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Om overzicht te houden zetten we de icoontjes van de activiteitengebieden bij de behorende 
activiteiten. Hieronder het overzicht van alle activiteitengebieden: 

 

Buitenleven Sport & Spel Expressie 

Samenleving Identiteit 
Internationaal 

Veilig & Gezond Uitdagende Scoutingtechnieken 

 
Naast de icoontjes voor de activiteitengebieden hebben we een aantal icoontjes gemaakt waardoor 
duidelijk wordt voor welk onderdeel van de regioactiviteit dit bedoeld is. In bijlage 9 staat een overzicht 
van alle activiteiten per onderdeel. 
 

@ Online opdracht 

 Opdracht voor aankleding/scorebord 

 Opdrachten die je onderweg tegenkomt of tijdens een postenspel 

 Pauze-activiteit 

 Extra opdracht 

 Eindspel 

 

4.6 Opzet van de activiteiten 

Deze regioactiviteit is een spel, waarbij je aan de slag gaat om de pigmenten (in de vorm van 
pigmentkaarten) te bemachtigen. Dat doe je door opdrachten uit de alle werelddelen en alle 
activiteitengebieden uit te voeren. 
 
Op elke pigmentkaartje staat: 

- het gebied waar het pigment vandaan komt; 
- met welke activiteit(en) je deze kaart kunt verdienen; 
- de opdracht om de pigmentkaart door de douane te krijgen in het eindspel.  

 
In het eindspel wordt er gestreden om de pigmentkaarten te behouden. Het uiteindelijk doel van het 
spel is dat je een hele kleurencirkel of regenboog met de verdiende pigmentkaarten kan maken. 
 
4.6.1 Doel van de activiteit 

De rode draad van deze regioactiviteit is dat elke kleur bestaat uit pigmenten. De pigmenten bestaan 
uit grondstoffen die je over heel de wereld kunt vinden en worden verhandeld. Aan elk pigment is een 
activiteit en een opdracht gekoppeld. Zo kun je pigmentkaarten verdienen.  
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De pigmenten zijn dus de grondstoffen waar kleur van gemaakt wordt. Deze grondstoffen zijn ook 
vaak traditionele grondstoffen voor medicijnen. Door de verschillende mogelijkheden van de 
pigmenten en grondstoffen te benoemen of op te zoeken ontstaat er een koppeling tussen het 
pigment en een spel. Een paar voorbeelden: 

- Kalk is een bodemverbeteraar, maar ook een basisgrondstof voor aspirinen en met witte kalk 
worden huizen geverfd en pillen tegen botontkalking gemaakt.  

- Panne rood is gemalen terracotta en in terracotta schalen kun je het eten presenteren. 
- Kleurstoffen uit eten worden vaak weergegeven met E-nummers. Deze hebben vaak ook 

verschillende toepassingsmogelijkheden. Door het combineren van deze weetjes ontstaat een 
heel leuk spel.  

 
4.6.2 De activiteiten 

De activiteiten van deze spelbrochure zijn in verschillende stappen opgezet en hebben een 
samenhang, maar je kunt er ook gewoon leuke activiteiten uitzoeken en jouw eigen regioactiviteiten 
van maken. In de extra bijlage 24 zijn wat tips toegevoegd om meer samenhang te creëren in jouw 
eigen regioactiviteit.  
 
In deze activiteit zijn vier onderdelen. De pigmentkaarten (zie bijlage 5) zijn de rode draad van het 
spel. Je kunt deze verdienen met het maken van online opdrachten en door het uitvoeren van 
activiteiten uit de werelddelen. 
 

1. Ter voorbereiding zijn er onlineactiviteiten. Je zou deze ook als quiz kunnen spelen aan het 
begin van de regioactiviteit.  

2. De activiteiten die in werelddelen zijn onderverdeeld worden verdeeld onder de afdelingen om 
voor te bereiden. Bij de uitvoering kun je niet zomaar naar de activiteiten toe. Dit doe je 
middels een parcours of er wordt van de activiteiten een postenspel gemaakt.  

3. Het is ook leuk om de activiteiten in thema aan te kleden. Met het online spel, de activiteiten 
van de werelddelen, het parcours en de aankleding zijn pigmentkaarten te verdienen. Deze 
zijn nodig voor het eindspel!  

 
Je bent al goed bezig. Een aantal pigmentkaarten die je verzamelt, worden soms zelfs nu nog als 
medicijn gebruikt. De alchemist was in de 17e eeuw kleur en pillenmenger. Let wel op dat je de 
juiste verhoudingen gebruikt. En er zitten ook een paar giftige ziekmakende variaties tussen. Wie 
gaat er met de meeste basisgrondstoffen voor medicijnen aan de haal? En heeft zich het best 
voorbereid op een echte grote wereldreis? Dat zie je in het eindspel (zie pagina 16) van ‘In tig 
kleuren de wereld rond!’ 
 
4. Het eindspel heet ‘Door de douane’. Bij dit spel kun je pigmentkaarten behouden of verdienen, 

zodat aan het eind een puntentelling gemaakt kan worden. 
 

4.6.3 Online activiteiten 

De kern van kleur is het pigment of de kleurstof. Deze vinden hun oorsprong in de natuur en zijn over 
heel de wereld te vinden. De kern van de regioactiviteit is het vinden van deze kleurkernen.  
Door het geheel aan activiteiten (de online activiteiten, activiteiten per werelddeel, het parcours of 
postenspel en de aankleding in thema) zijn continu pigmentkaarten te verdienen. Deze heb je nodig bij 
het eindspel. Het eindspel is samengesteld uit de opdrachten op de pigmentkaarten en de informatie 
die je online of tijdens de activiteiten gevonden en verzameld hebt. 
 
De namen van de pigmenten en kleurstoffen zijn de titels van verschillende verhalen. Spannende, 
ontroerende, schokkende en grappige verhalen. Na het eindspel ga je met je groep je gevonden 
pigmentkaarten in het kleurenspectrum plakken. Net als het inplakken van je vakantiefoto’s. Hierdoor 
krijg je een overzicht van welke kleuren er zijn. Net als met een wereldreis ga je nu ook naar huis met 
vele spannende verhalen, grapjes en toeristische weetjes. 
 
Zoek een online platform waarop je met verschillende afdelingen online de activiteit kan uitvoeren. 
De opdrachten die bij de online activiteit horen vind je terug in de bijlagen 7 en 8 en deels in de 
activiteiten die hieronder in de werelddelen beschreven zijn. Ga virtueel op weg om de kleuren te 
vinden.  
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Let goed op! Intriges, omkoping, uitbuiting, dieren- en mensenleed, maffiose praktijken en 
milieurampen liggen op de loer. In de virtuele wereld ben jij nog even beschermd. Tevens bouw je een 
grote voorsprong op. Met de online opdrachten kunnen jullie de pigmentkaart kameleon verdienen. Dit 
zijn jokers, die in de eindopdracht van pas komen.  

De online-activiteiten worden weergegeven met een @. 

 
4.6.4 Parcours of postenspel 

Verplaats je tussen de activiteiten van de werelddelen. We gaan over en door water, we gaan over 
bergen, we slingeren als apen en gebruiken karren om ons te verplaatsen. Er zijn activiteiten met het 
icoontje “verplaatsen”. Dit zijn kortere activiteiten, die kun je gebruiken wanneer je kiest voor de opzet 
van een parcours of postenspel. In een opzet met een aantal grotere activiteiten kun je deze 
activiteiten gebruiken om van de ene naar de andere activiteit te gaan. 

Deze activiteiten worden weergegeven met een  . 
 
4.6.5 Aankleding en thema-opdrachten 

Je kunt een aantal activiteiten van de verschillende werelddelen gebruiken als inspiratie voor je 
aankleding of scorebord. Hiermee kunnen pigmentkaarten verdiend worden door de deelnemers. Zo 
wordt ook de aankleding een participatief proces! 

Deze activiteiten worden weergegeven met een . 
 
4.6.6 Pauze-activiteit 

Je kunt een aantal activiteiten van de verschillende werelddelen gebruiken ter inspiratie voor je 
tussendoortjes of de maaltijd. Een groot aantal kleurstoffen beschreven op de pigmentkaarten komen 
terug in onze voeding. Kleurig eten bevordert de eetlust. Verzorgers van de versnapering verdienen 
pigmentkaarten van de activiteit die betrekking heeft op het eten. 

Deze activiteiten worden weergegeven met een . 
 
4.6.7 Extra activiteiten 

Deze activiteiten hebben geen duidelijk thema als verplaatsing, pauze of aankleding en zijn de extra 

activiteiten. Dit zijn vaak ook iets langere activiteiten, die extra verdieping geven aan het thema. 

Daarom noemen we ze extra activiteiten. 

De extra activiteiten worden weergegeven met een . 
 
4.6.8 Eindspel: Door de douane 

Inleiding eindspel 

Na alle activiteiten over de wereld te hebben gedaan is het tijd om naar huis te gaan. Dan moeten we 
ook door de douane! Bij de douane word gevraagd of je nog iets hebt aan te geven. Je zegt natuurlijk: 
“ja”, want de pigmenten en kleurstoffen (de pigmentkaarten, die jullie gedurende de reis hebben 
gevonden/verdiend) moeten aangegeven worden. Er moet over de verschillende grondstoffen (de 
pigmentkaarten) invoerbelasting betaald worden.  
 
De invoerbelasting bestaat uit het uitvoeren van een korte opdracht per pigmentkaart. Deze 

activiteiten worden weergegeven met een . Tijdens de online activiteiten is een deel van de 
antwoorden hierop al voorbijkomen.  
 
Bij het eindspel doet iedereen mee. Als niemand van jouw groepje de pigmentkaart heeft kunnen 
bemachtigen zijn er toch nog kansen, want als iemand van je groep wel de invoerrechten (opdrachten 
van het eindspel) heeft, maar niet de pigmentkaart, kun je ruilen met een ander groepje om jouw 
kleurenspectrum compleet te maken.  
 
Bij het eindspel horen de bijlages 10a t/m 10e. Dit zijn opdrachten en antwoorden in het eindspel. 
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Organisatie eindspel 

Maak een douanepost per werelddeel. Hier kunnen de groepjes de benodigde opdrachten doen. Het 
kan zijn dat sommige pigmenten een vrijstelling hebben (doordat een opdracht al in de voorbereiding 
is uitgevoerd). In bijlage 10a zijn de aftekenkaarten voor de douane toegevoegd. 
 
Wanneer er veel deelnemers aan de regioactiviteit zijn, kan ervoor worden gekozen dat een groepje 
slechts een deel van de acht opdrachten kan doen. Ze mogen dan zelf kiezen welke pigmenten ze 
door de douane willen meenemen (lees: welke opdrachten ze doen). 
 
Puntentelling 

Hoe compleet is jullie kleurenspectrum? Het meest gevulde kleurenspectrum is de meest ervaren 
kleurenspecialist ofwel de winnaar! De verdiende kameleonkaarten kun je hier als joker inzetten. 
Bij de puntentelling kijk je eerst naar de basiskleuren (zie bijlage 6). Dus verzamel eerst de regenboog 

met basiskleuren (bruin – roze – rood – oranje –geel – groen – blauw – paars – zwart – grijs – wit – 

metaal) en daarna zoveel mogelijk pigmenten.  

 

Voorbeeld: 

Er zijn 7 rode pigmenten (vermiljoenrood, kraplak, karmijnrood, drakenbloed, bloedsteen/hematiet, 

rode oker en panne rood). Je hebt er voor de regenboog minimaal 1 nodig. Maar bij een gelijke stand 

tellen alle pigmenten afzonderlijk. 

 

De groep met de meeste kleurgroepen is de winnaar. Bij gelijke stand telt het aantal verschillende 

pigmenten en de minste jokers. 
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5 Activiteiten per werelddeel 

Hieronder zijn in zes werelddelen een grote diversiteit aan activiteiten beschreven. Maak een keuze uit 
de activiteiten en de hoeveelheid die haalbaar is om met de regio voor te bereiden en uit te voeren. 
Bij elk uitgevoerde activiteit verdien je een pigmentkaart. 
 
Tip: Als je keuzes moet maken, gebruik de Afrikaanse overlegvorm. Dit is al een activiteit in 

werelddeel Afrika en levert dus een pigmentkaart op. 

 

De hoeveelheid activiteiten die je gebruikt voor je regioactiviteit ligt ook aan het aantal deelnemers dat 
er komt en haalbaar is om met elkaar voor te bereiden en tijdens de activiteit uit te voeren. Hieronder 
zijn per werelddeel 8 opdrachten beschreven. Zo heb je met 6 werelddelen 48 activiteiten. Dit is heel 
veel. Maak daarom een keuze uit de activiteiten naar de grootte van de groep die op de regioactiviteit 
verwacht wordt. Dan kan je bijvoorbeeld op 3 tot 5 activiteiten per werelddeel uitkomen. Let op bij het 
kiezen van de activiteiten dat er voldoende diversiteit blijft. Er zijn voorbeelden van diverse spellen, in 
bijlage 9 staan alle activiteiten kort beschreven. Zorg ook dat je alle kleuren bij de opdrachten hebt 
zitten. 

 
Tip: Om de activiteit op te starten is het handig dat alle groepjes tegelijk kunnen starten. Hiervoor 
hebben de groepen een aanwijzing nodig. Spreek met elkaar een teken/geluid of muziek af dat je 
gebruikt om de activiteit te starten of te wisselen. 

De activiteiten hebben een icoon te weten: @, , ,  of . Toelichting van de symbolen 

staat op pagina 15.  
 
Sommige activiteiten kunnen al bij de voorbereidende activiteiten zitten! Wanneer je de deelnemers al 
voorbereidende activiteiten laat doen, zorg dan dat deze niet meer op de regiodag zelf aan bod 
komen. De deelnemers hebben deze pigmentkaart dan al verdiend. 

 
5.1 Europa         

Europe Award     kleur: roze    @ 
Europa kent veel landen en veel culturen, wat het een kleurrijke gemeenschap maakt. 
De Europe Award heeft hier een uitdagend programma voor. Je doet er natuurlijk internationale 
contacten mee op en je kunt er een award mee verdienen! Het is tof om hier mee aan de slag te gaan 
en we dagen jullie uit om het thema erin te verwerken.  
Download de handleiding van de Europe Award op de website van Scouting Nederland. 

 

Glas in lood      kleur: kobaltblauw/delfts blauw  
Grote ramen van doorzichtig glas zoals we nu in onze huizen hebben is een grote 
uitvinding. Vroeger werd glas geblazen. Je herkent het wel van vazen en drinkglazen. 
Met deze techniek maakten ze ook vensterglas. Het bestond uit kleine stukjes geblazen 
glas. Het was niet echt heel doorzichtig, maar gaf wel een mooi lichtspel. En zeker als verschillende 
materialen werden toegevoegd die het glas kleur gaven. Er zijn in heel Europa vele mooie 
eeuwenoude ramen te bezichtigen. De Nederlandse stad Gouda heeft in haar Sint-Jan de grootste 
17e-eeuwse glas in lood collectie. Dichter bij huis herken je in de oude gebouwen deze prachtige 
venstertechniek. Je hebt vast ook wel ontdekt dat de oorspronkelijke Romeinse glastechniek (maduro 
techniek) nog steeds als kunstuiting gebruikt wordt. Er zijn diverse manieren om het effect van glas in 
lood te maken. Kijk wat voor jullie het handigste is. Maak je eigen sieraad, object, of logo van je 
groep/regio! Kijk voor meer info op: www.glashobby-4all.nl. 
 

The big five     kleur: groene aarde/terre verte  @ 

Het is enorm bekend dat Afrika een big five heeft van grote zoogdieren. Ook in Europa is 
een big five! Zoek uit welke dieren dit zijn en waar in Europa deze voorkomen. Waar leven 
ze van en wat kan je nog meer van ze vinden? Bedenk een plan hoe je de Europese big 
five bekender kan maken in je omgeving en voer hem uit! 

 

https://www.scouting.nl/scoutingspel/scouts/awards
http://www.glashobby-4all.nl/
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Waterfiets     kleur: Van Dijck bruin/Kassels aarde  
Bouw met je afdeling je eigen waterfiets (of hoverboard als er weinig of geen water is bij 
de regioactiviteit). Als je met je trappers door middel van een tandwiel en ketting een 
achterwiel in beweging kan brengen, kan je ook een waterrad/schoep in beweging 
brengen. Als je dat uitgedacht hebt, is het zaak dat de fiets blijft drijven. Kies je voor het vlot met een 
fietsaandrijving of voor een oplossing waarbij je je fiets drijfvermogen geeft? Beide uitgangspunten 
leiden tot een spannend resultaat. Naast een goede werking kan originaliteit ook gewaardeerd 
worden, maak er een leuk en kleurrijke waterfiets/hoverboard van. Laat tijdens de regioactiviteit zien 
hoe snel of hoever je komt met jullie gebouwde waterfiets (of hoverboard). Maak eventueel een 
parcours dat afgelegd moet worden. Je kunt je laten inspireren op Pinterest of op 
https://activiteitenbank.scouting.nl gebruik zoekterm: waterfiets pionieren. 

 

Vliegtuigspel    kleur: sienna en umber   
In Europa leven we met vele culturen bij elkaar, een kleurrijke samenleving. Iedere 
cultuur heeft zijn eigen identiteit. Dit ga je merken als je met het vliegtuig op pad gaat. 
Helaas is de indeling van de vlucht een zooitje. Aan jullie de taak om de crew te helpen 
met de passagiersindeling. Speel met elkaar het “vliegtuigspel” over vooroordelen (World Scout 
Jamboree 2019). Dit spel en de bijbehorende onderdelen zijn te vinden op 
https://activiteitenbank.scouting gebruik zoekterm: vliegtuigspel. 

 

Beelden in de regio   kleur: verdigris (groen)  @ 
Door ontwikkelingen met betrekking tot racisme, onder andere de Black Lives Matters 
beweging in 2020, zijn er ook vele beelden omgehaald en/of stukgemaakt. Deze beelden 
zijn juist geplaatst als een stuk cultureel erfgoed. 
Zoek uit welke beelden er in de regio staan, waar deze beelden/personen voor staan en bedenk met 
elkaar of het nog van deze tijd is dat dit beeld er staat! 
 

Delen van ervaringen   kleur: absint     
Absint is behalve een pigment ook een alcoholische drank. Europa mag dan wel een 
continent zijn en vele landen hiervan verenigd in de Europese Unie maar daarmee zijn er 
nog wel veel verschillen op het gebied van koken en voeding, hygiëne, veiligheid, 
gezondheidszorg, middelengebruik en omgaan met elkaar. Zo is absint in veel landen verboden, maar 
wordt het in Frankrijk nog wel gedronken. 
In welke landen heb je bij bovenstaande termen ervaring opgedaan of heb je er over gehoord? Maak 
per land een groot vel waar je de verschillende termen opschrijft en evt. aanvult. Schrijf jouw ervaring 
op een gekleurd memobriefje en plak het in het land bij een van de genoemde onderwerpen. Gebruik 
per onderwerp een kleur (gezondheid, geel, hygiëne, blauw enz.). Als afsluiting kun je de 
verschillende ervaringen lezen en bespreken. Neem deze ervaringen en uitkomsten mee voor je 
toekomstige kampplannen. Mochten er geen ervaringen zijn, zoek dan info op! 
 

Parachutespel    kleur: wede (blauw)    
Het einde van de Tweede Wereldoorlog werd op veel verschillende plekken 
aangekondigd door parachutisten. Opvallend veel wordt er gesproken over parachutisten 
die gedropt werden om bezette gebieden te bevrijden. Elk Europees gebied heeft zijn 
eigen verhaal. We kunnen al die verhalen vertellen of opzoeken. Dat mag je later doen. Nu gaan we 
parachutespelen spelen met zo’n leuk gekleurde parachute! Hand-out-Parachute-spelen.pdf 
(trainingsteamnhn.nl). 
 

5.2 Afrika 

Internationaal met kralen  kleur: gitzwart      

Vanaf de 15e eeuw tot begin 1900 werden in Afrika kleurrijke kralen gebruikt als 
betaalmiddel. Het zijn eigenlijk replica’s van oude Arabische mozaïekkralen. Millefiori uit 
Murano en Venetië in Italië. In de 17e eeuw werden deze handelskralen ook in 
Amsterdam en andere handelssteden gemaakt. Het was een goedkoper betaalmiddel dan goud of 

https://activiteitenbank.scouting.nl/
https://activiteitenbank.scouting.nl/
http://www.trainingsteamnhn.nl/wp-content/uploads/2016/08/Hand-out-Parachute-spelen.pdf
http://www.trainingsteamnhn.nl/wp-content/uploads/2016/08/Hand-out-Parachute-spelen.pdf
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zilver. Dat was in Europa veel moeilijker te vinden, terwijl in Afrika daar makkelijker aan te komen was. 
De kralen werden door de Afrikanen zoveel mogelijk gedragen, zodat iedereen kon zien hoe rijk ze 
waren.  

● Activiteit: Glaskralen maken (lange workshop). 
● Activiteit: papieren kralen Results for recycle paper beads (scoutshop.org). 
● Kralenwebshop Beads & Basics - Kralen en Sieraden.  

De deelnemers krijgen een kraal in de kleur die ze verdiend hebben tijdens de spelen. Per behaalde 
pigmentkaart een kraal in die kleur. 
 

Het Afrikaanse ritme    kleur: kaki bruin    
Beleef met elkaar het Afrikaanse ritme door met elkaar de trommels te hanteren. Leer 
met elkaar een ritme aan en krijg het Afrikaanse gevoel. Een djembéworkshop versterkt 
het groepsgevoel. Je bent aan het samenwerken je moet naar elkaar luisteren en je hebt 
plezier met elkaar. Op internet worden diverse workshops aangeboden, ook op locatie! Voor de 
liefhebber: soms worden er voor een prikkie djembés aangeboden op Marktplaats. 
 

Drinkwater     kleur: Napels geel, lood-tingeel  
Dat we in Nederland overal helder water uit de kraan kunnen halen en het nog drinkbaar 
is ook, is best bijzonder. Niet lang geleden waren vele leidingen nog van lood met alle 
gevolgen van dien. In Zuid-Europese landen wordt drinken uit de kraan al afgeraden, 
soms is het water bruin, een andere keer groen. Maar als er weinig tot geen kranen zijn wordt schoon 
drinkwater van levensbelang. Ga zelf een waterzuiveringsinstallatie maken en kijk welke installatie het 
meest zuivere water produceert. https://activiteitenbank.scouting gebruik de zoekterm: 
waterzuiveringsinstallatie http://www.waternet.nl. 
 

Waar gaat dat heen?   kleur: caput mortuum/mummiebruin   
Hoe kan je informatie over een route in het heden en het hiernamaals doorgeven als je 
niet kunt lezen en schrijven? Een routebeschrijving in tekst is onbruikbaar. Kaart en 
kompas bestaan ook uit letters, cijfers en andere tekens waar wij een betekenis aan 
hebben verbonden. We weten dat de kralenkettingen die in Afrika gedragen worden vele verschillende 
betekenissen hebben. Voor ons een beetje abracadabra, maar voor de lezers van de kralen luid en 
duidelijk.  
Geïnspireerd door de taal of symbolen van de kralenkettingen maken we onze eigen kralentaal en 
lopen een kralenroute. Geef iedere kleur kraal een betekenis en maak een route, of loop zo’n route! 
Informatie is te vinden op Speurtocht - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org). 
 

Afrikaanse overlegvorm  kleur: krap lak (rood)    
In Afrika leven vele stammen. Ieder lid van de stam voelt zich verantwoordelijk voor de 
ander. Het eigenbelang is ondergeschikt aan het groepsbelang. Dit is een oeroude 
overlevingsvorm/regel. We zijn in onze cultuur niet meer zo afhankelijk van deze 
leefregel. Je bepaalt zelf wel wat je doet en laat. Is dit werkelijk zo? Laten we kijken wat we van deze 
Afrikaanse overlegvorm kunnen leren. 
 

Er moet een beslissing over een belangrijk onderwerp genomen worden. De spelregel is: iedereen 
doet zijn zegje en het stamhoofd beslist. Hoe dan? Eerst wordt er een stamhoofd gekozen. Neem 
deze beslissing weloverwogen, want hij/zij neemt uiteindelijk het besluit. Hij of zij stelt een vraag aan 
een stamlid. Deze neemt het woord en motiveert daarmee zijn/haar standpunt. Er mag niet 
geïnterrumpeerd worden. Vervolgens vraagt het stamhoofd of dit lid zijn/haar zegje gedaan heeft en 
geeft na de bevestiging het woord aan een ander lid. Zo wordt de mening en toelichting aan ieder 
stamlid gevraagd. Nadat ieder lid gesproken heeft, neemt het stamhoofd een besluit. Hij motiveert zijn 
besluit niet. De groep accepteert zonder morren het besluit. 
 

Wat ervaar je bij deze overlegvorm? Denk aan de rust, het mogen uitpraten, motiveren van jouw 
standpunt, iemand uit laten praten enz. Hoe is het om het uiteindelijke besluit gewoon te accepteren? 
Ook als jij het daar zelf niet mee eens bent? 
 

https://www.scoutshop.org/nsearch/?q=recycle+paper+beads
https://www.beadsandbasics.com/nl/
https://activiteitenbank.scouting.nl/
http://www.waternet.nl/
https://nl.scoutwiki.org/Speurtocht
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Kijk en vergelijk    kleur: ivoorwit    @ 
Match het leven in jouw Europa en het leven in de buitengebieden van Afrika. We vragen 
jullie 20 vergelijkingen te maken. Je zoekt op je telefoon een Afrikaanse afbeelding en 
vervolgens neem je een foto met een ander toestel van hetzelfde onderwerp in jouw buurt. 
Op de door jou gemaakte foto is nu de Afrikaanse afbeelding en hetzelfde onderwerp bij jou in de 
buurt te zien. De onderwerpen waar je aan kan denken zijn: woongelegenheid, keuken, kleding, 
vervoer/auto en andere dagelijkse taferelen. Je hebt een x aantal minuten om met een camera foto’s 
te maken van de dagelijkse dingen in Nederland. Jullie kunnen lopend of fietsend op pad. Zorg dat je 
binnen de tijd terug bent en foto’s op een groter scherm dan je telefoon kan laten zien. Hoeveel goede 
foto’s hebben jullie? Wat valt jullie op, qua kleur, materiaal, enzovoorts? Geniet van elkaars 
afbeeldingen en de verschillende interpretaties op de verschillende onderwerpen. 
 

Er is nog genoeg te doen   kleur: inkt/Arabische gom  @ 
In Afrika is het heel anders gesteld met de gezondheid dan bij ons. In de bijlage 11 vind 
je een aantal kaartjes met onderwerpen erop. Leg deze op z’n kop neer en om de beurt 
mag je er een pakken. Benoem wat erop staat en bespreek met elkaar wat je ervan weet. 

 

De koning der dieren   kleur: Tyrisch purper     
In Afrika zijn veel leefgemeenschappen in stammen georganiseerd. Dat is voor hen de 
wereld. Vaak gaat het goed, maar het kan ook misgaan en dan heb je een 
stammenoorlog. Sommige vetes lopen al eeuwen. De overheersende stam verkocht de 
overmeesterde stam. Of zou dat de aanleiding voor de oorlog geweest zijn? Het resultaat was dat veel 
mensen tegen hun zin in over de wereld verplaatst zijn. 
 

Als de inkomens en het welvaartsverschil groot zijn, zie je dat zeker terug in het onderwijs. Het 
onderwijsniveau in Afrika is nog afwisselender dan dat dat in Europa is. Het aantal analfabeten is 
groter. Terwijl er ook goede Afrikaanse universiteiten zijn. 
 

Afrika is zeer rijk aan grondstoffen: een magneet voor de wereldeconomie. Er worden erg interessante 
overeenkomsten gesloten. Laten we kleur bekennen, voor wie waren dit gunstige overeenkomsten? 
Sommige gebieden zijn zo leeg getrokken dat ze onvruchtbaar zijn voor de toekomst en honderden 
jaren daarna. Of het water om de gewassen te laten groeien gaat naar de grote industrieën. 
Hongersnood en grote armoede tot gevolg. Mensen komen in opstand. In deze tijd leiden de oorlogen 
en onrust in de Afrikaanse landen tot een andere emigratie: velen ontvluchten hun huis en haard voor 
een nieuw bestaan, maar waar in de wereld?  
 

Hier gaan we niet schieten op elkaar, maar op een wereldkaart. Want waar kom je vandaan of waar 
ga je naar toe? Maak een hele grote wereldkaart, hang deze op tussen de bomen of maak hem vast 
aan de gevel van een clubgebouw. Doop de pijltjes van je nerf pistool in de verf en schiet ermee op de 
wereldkaart. Ieder werelddeel heeft zijn eigen kleur. Worden alle werelddelen goed ingekleurd? 

 
5.3 Azië 

World Scout Jamboree 2023  kleur: vermiljoenrood   @ 

De eerstvolgende World Scout Jamboree is in Korea 2023. Daar kan jij bij zijn! Er komen 
heel veel nationaliteiten op een jamboree. Niet elk land heeft zulke kleurrijke blouses als 
wij Nederlanders. Kunnen jullie de vlaggen en scouts bij elkaar zoeken? 
In de bijlage 12 vind je een overzicht van landen en scouts in blouse. Mix en match de juiste scouts bij 
de juiste vlag. Welke combinaties kun je zelf toevoegen? Waak voor dubbelen! 
 

Chinees porselein    kleur: loodwit     
China is bekend om zijn porselein. Tegenwoordig is het stippen op porselein erg populair. 
Dit wordt ook wel dot painting genoemd. Creëer je eigen kleurrijke patroon op een 
porseleinenbord, beker of iets dergelijks. Laat je inspireren door afbeeldingen op Google 
of Pinterest. Veelgestelde vragen over stipstijl worden beantwoord op: www.stipstijl.nl of Welkom bij 
Dots Design • voor stippen op porselein.  

http://www.stipstijl.nl/
https://dotsdesign.nl/
https://dotsdesign.nl/


Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 22 
 

 

Kleurrijk Azië     kleur: Indisch geel    , @ 
Niet elk pigment is plantaardig of van minerale oorsprong. Sommige pigmenten komen 
van dieren of ontstaan na een vies (chemisch) proces. Zoek afbeeldingen van een 
categorie (landdieren, zeedieren, planten, fruitsoorten) in diverse kleuren die in Azië 
voorkomen. Beschrijf wat het is en leg vervolgens de afgebeelde categorieën op volgorde van de 
regenboogkleuren. Je kunt (op je computer) met deze afbeeldingen een mooie regenboog maken. Nu 
zie je zelf hoe kleurrijk Azië is. Eventueel te projecteren op een groot scherm tijdens de regiospelen. 
 

Overleef de overstroming  kleur: ultramarijn    
Overleef de overstroming met huis-, tuin- en keukenspullen. In Azië zijn veel eilanden en 
wordt er veel gevaren. Er zijn veel boten voor handen, maar wat te doen bij een 
onverwachte overstroming? Bouw je eigen boot met van alles wat je in en rond je huis of 
clubhuis kan vinden. Kunnen jullie met deze boot het parcours in het water afleggen in een zo snel 
mogelijke tijd om zo in veiligere oorden te komen? 
In bijlage 13 staat meer informatie. 
 

Karma     kleur: saffraan     
Wat je de ander wenst, komt ook weer terug bij jou. Karma! In Azië zijn gebedsvlaggetjes 
verbonden aan het boeddhisme en op ieder vlaggetje staat een gebed of mantra. 
Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te 
verspreiden. De wind laat de gebeden, mantra’s, opstijgen naar de goden, die voorspoed brengen aan 
de hanger, zijn vriend, vrienden, bekenden en vijanden. De kleuren van de vlaggetjes staan voor de 
vijf elementen. Blauw is hemel, wit is lucht, rood is vuur, groen is water en geel is aarde. Kies een 
kleur vlaggetje, schrijf er een wens of gebed op, voeg een tekening of symbolen toe. Hang het op en 
met elkaar wordt het een vrolijke boel en de wensen wapperen in de wind om verspreid te worden. 
      

Meditatie     kleur: smaragd    
Smaragd een fascinerende steen en kleurpigment. Je komt in het hele thema dit pigment 
verschillende keren in het spel tegen. In Azië is de werkdruk erg hoog. Toch nemen ze 
tijd om tot zichzelf te komen. Dit kan onder andere door te gaan mediteren. Zoek met een 
groepje een rustige plek op met rustige kleuren en zorg dat je er comfortabel bij kan zitten of liggen, 
zodat je alle aandacht kan richten op de meditatie. Je kunt ook een ruimte in een clubgebouw 
aankleden met rustige kleuren, zodat je niet wordt afgeleid tijdens de meditatie. In het Scouting 
Magazine van september 2018 staat een stuk over mediteren kun je leren. Er zijn op YouTube ook 
heel veel geleide meditaties te vinden. 
  

Pionieren met bamboe   kleur: galsteengeel    
Verbindingen maken met bamboe is een andere techniek dan die wij kennen bij het 
pionieren! Door het werken met bamboe kun je ook werken met diverse diktes. Zoek op 
hoe je verbindingen met bamboe kunt maken en maak een object. 

● Bamboe Knopen en Verbindingen - Bamboo Import Europe. 
● Bamboe verbindingen - TU Delft OpenResearch.net. 

 

Holi-Phagwa     kleur: gember/kurkuma  , @ 
Het is tijd voor een feest. Jullie gaan het Holi-Phagwa feest organiseren. Zoek uit wat voor 
feest het is, voor wie is het en wat het verhaal erachter is.  
In een postenspel kun je tijdens de route naar de volgende opdracht door een Holi-
phagwa feest lopen en wordt bestrooit met … (vul zelf in). Hoe kleurrijk ben jij aan het eind? 
 

 

 

 

https://www.bambooimport.com/nl/bamboe-knopen
https://tudelft.openresearch.net/page/13443/bamboe-verbindingen
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5.4 Noord-Amerika 

Vlag veroveren   kleur: ijzer gal (zwart)     
Noord-Amerika is een smeltkroes van vele verschillende culturen. De eerste 
oorspronkelijke bewoners, de indianen, stammen af van prehistorische migranten uit het 
noordoosten van Siberië. Toen de kolonisatie van de Europeanen begon leefden er 
ongeveer een half miljoen indianen. Allerlei verschillende stammen met verschillende leefwijzen. Er 
bestonden wel 600 indianentalen. De eerste Europeanen die Noord-Amerika binnendrongen waren de 
Spanjaarden. Later stichten de Engelsen, Fransen en Nederlanders kolonies op dit werelddeel. Ze 
werden gezien als wingewesten. Er werd veel verbouwd voor de westerse markt. En de arbeid werd 
geleverd door middel van een slaveneconomie. Rond 1840 was er een ongeremde Amerikaanse 
immigratiegolf. Kort daarop, in 1861 brak de burgeroorlog uit. Een oorlog om Staten Noord tegen Zuid. 
Dit heeft 4 jaar geduurd. Met de overgave van het zuiden werd de slavernij afgeschaft en kon er een 
begin gemaakt worden van het huidige Amerika. 
Zoek een paar kleurrijke vlaggen op, want jullie gaan strijden, maar geen bloederige strijd met elkaar 
aan. Jullie proberen wel elkaars vlag te veroveren!  
 

Muziekstad Nashville    kleur: indigoblauw    , @ 
Nashville, hoofdstad van de staat Tennessee in Amerika, is de hoofdstad van de 
countrymuziek. Maar dat is niet het enige muziekgenre dat de kleurrijke inwoners en 
bezoekers voortbrengen. Dus duik de Nashville opnamestudio in en stel jouw eigen 
kleurenpopquiz samen. In de liedjes, band- of artiestennaam komt een kleur voor. Het leukst is als je 
het lied zelf uitbeeldt, speelt of zingt. Een Spotify kleurenmuzieklijst voor de regiospelen aanleggen is 
ook een top idee (zie bijlage 16). 
Je kunt er ook een muziekquiz van maken tijdens jouw regioactiviteit. 
 

Bushcraft maaltijd   kleur: sapgroen   , @ 
De Indianen waren rondreizende stammen. Hun koelkast en voorraadschuur was de 
natuur zelf. Zij leefden vooral op eetbare planten uit de wildernis. Je kunt met de 
Nederlandse wilde planten ook een kleurrijke en smakelijke maaltijd of drankje maken. 
Denk aan b.v. brandnetelsoep, wildpluk salade of kruidenthee. Tip: speelkaarten; 48 eetbare 
Nederlandse wilde planten & paddenstoelen (scoutshop.nl/speelkaarten eetbare wilde flora). Wees 
wijs als een indiaan. Neem niet meer dan je nodig hebt en wees spaarzaam met planten die zeldzaam 
zijn. Als jij hun zaad/bloem opeet kan deze zich niet meer vermeerderen. 
 

Hula hoop    kleur: amarant roze    
Hula is een Hawaïaanse dansvorm. Je zou denken dat de hoelahoep daarmee ook uit 
Hawaii komt. Dit is echter niet waar. De term hula hoop komt van Britse zeilers die in de 
14e eeuw de Hawaïanen de Hula zagen dansen. De hoop was er nog niet bij. Op andere 
plekken in de wereld kende men wel de hoop. Eeuwen later en heel veel ontwikkelingen over de hele 
wereld, heeft Amerika wel de merknaam hula hoop weten vast te leggen. Hula hooping is niet alleen 
kinderspel. Een hula-hooping work-out versterkt je spieren, geeft een boost aan je cardio en geeft 
vooral plezier. Kijk of je in je omgeving hoelahoeps kan vinden met gewichtjes erin, deze maken dat je 
er een work-out van kan maken. De kleur geeft vaak de zwaarte van de hoelahoep aan. Zelf maken 
kan ook en dan met leuke kleurtjes versieren. De kinderversie van hoelahoep is vaak te licht.  
Voor een volwassen hoelahoop zonder blauwe plekken; thuisopavontuur.nl. Gebruik hier de zoekterm: 
hoepelen of zie bijlage 15. 
 

Totemdieren    kleur: Barnsteen amber (oranje)  
Indianen zijn de oorspronkelijke bevolking van Amerika. Hun cultuur staat in eigen land 
onder spanning. Vanuit de westerse wereld wordt er steeds meer met interesse en diep 
respect naar hun cultuur gekeken. We zien steeds meer indiaanse invloeden terugkomen. 
De indianen zijn bekend met totemdieren. Dit is te vergelijken met de sterrenbeelden.  
Ga op zoek naar jouw eigen totemdier. Medicijndieren of krachtdieren stammen uit de traditie van de 
oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. De totemdieren worden middels (orakel)kaarten 
ingezet voor inzicht en lessen. Welk totemdier komt jou inzicht geven? Bekijk jouw totemdier en 
herken de kenmerken die jouw persoonlijkheid kleur geven. Grote online winkels verkopen diverse 

https://www.scoutshop.nl/speelkaarten-eetbare-wilde-flora-2e-druk
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(orakel)kaarten. Totemdieren, sjamanisme, medicijnkaarten. Deze passen bij dit onderdeel. Op 
www.catharinaweb.nl op de site in hoofdmenu naar sjamanisme, daar kun je je totemdier berekenen. 
 

De gezonde kantine   kleur: potlood     
De grote inkomensverschillen leiden ertoe dat er grote groepen kinderen niet naar school 
gaan of zonder eten in de lessen zitten. Fysiek en mentaal word je dan niet sterk. Door 
het invoeren van schoollunches/warme maaltijden kunnen meer kinderen naar school en 
krijgen arme kinderen tenminste een goede maaltijd.  
Jullie leeftijdsgenoten in Amerika eten gedurende de schooldagen hun maaltijden in de schoolkantine. 
Je ziet op TV wel eens beelden van vette en massageproduceerde voeding. Het probleem is daarmee 
echter dat de maaltijden niet erg voedzaam zijn (zie bijlage 14). Zoek de loze calorieën is een renspel 
waarbij je de gezonde producten moet vinden. Stel een kleurrijke en voedzame 
schoolmaaltijd samen. 
 

Pijl en boog    kleur: bloedsteen Hematiet (rood)  
De indianen aten niet alleen eetbare planten en bessen, maar gingen ook op jacht. 
Hiervoor gebruikten ze pijl en boog. Die maakten ze zelf en dit was een onderdeel van hun dagelijkse 
werkzaamheden. De pijl en boog is een van de oudste jacht- en vechtuitrusting op aarde. We hebben 
van de huidige indianenstammen geleerd hoe de prehistorische mensen jaagden. Om de pijlen nog 
effectiever hun werk te laten doen, worden ze gedoopt in giftige pigmenten.  
Jagen is een spannende onderneming. Als bescherming of goedkeuring van de goden hebben de 
indianen een talisman (beschermsteen) om hun nek hangen. Bloedsteen versterkt de intuïtie en zou 
infecties en ontstekingen afweren. Hoewel een pijl en boog natuurlijk geen partij zijn voor moderne 
wapens (en ook niet voor een moderne boogschuttersuitrusting), kan een primitieve boog nog altijd 
van levensbelang zijn. Op https://nl.wikihow.com/Een-pijl-en-boog-maken vind je een beschrijving hoe 
je hiermee aan de slag kan gaan. 
 

Colour your border   kleur: goud     
Voormalig president Donald Trump wilde als belangrijkste nalatenschap een muur 
bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Deze grens loopt van de Grote Oceaan 
tot aan de Golf van Mexico en heeft een lengte van 3326 kilometer. Over de grens met 
Mexico is veel te zeggen. Er wordt goud geld aan die grens verdiend. De mogelijkheden die goud 
geeft zijn enorm. Ik ontdekte een grappig weetje over de telefoon en grondstof goud. Het is de meest 
legaal en illegaal gepasseerde grens ter wereld. Colour your border is een activiteit die op 
bovenstaande situatie aansluit. Zie bijlage 17: ‘Colour your border’ of op de Pinterestpagina van 
Scouting Mr. van Daalgroep (nl.pinterest.com/colour your border). 
 

 

5.5 Zuid-Amerika 

Hij heeft gewonnen de zilvervloot!  kleur: zilver    @ 
In Zuid-Amerika wordt veel Spaans en soms Portugees gesproken. Zoek een leuke 
Spaanse songtekst (liefst iets met kleur) op en knip deze in stukken. Deze verspreid je 
over het terrein en moeten opgezocht worden. Nu is het ook nog eens belangrijk om 
deze tekst in de juiste volgorde te zetten. Als je de songtekst kent heb je een voordeel en kun je de 
stukken zo aan elkaar plakken. Ken je de tekst niet, is het een mogelijkheid om de tekst te vertalen om 
te kijken of je zo een logische volgorde van de tekst kan vinden. Als iedereen de opdracht gedaan 
heeft wordt het natuurlijk ook nog gezongen met elkaar (zie bijlage 18 als online opdracht).  

Tip: Wanneer je de opdracht bij @ doet, dan kun je een muzikale puzzel maken. 
 

Kleurige handcraft   kleur: scharlakenrood    
Ga met elkaar lekker creatief aan de gang. Zoals het in Latijns-Amerika ook krioelende 
bedrijvige landen zijn. Maak een keuze en ga aan de slag om je creativiteit te laten zien. 
Maak een draadfiguren cactus, een vriendschapsbandje of met elkaar een 
regenboogpoef voor op het clubgebouw. Zie bijlage 19 voor werkbeschrijvingen van de poef en bijlage 
20 voor de draadfiguren. Op YouTube kun je veel filmpjes vinden over het maken van 
vriendschapsbandjes. 

http://www.catharinaweb.nl/
https://nl.wikihow.com/Een-pijl-en-boog-maken
https://nl.pinterest.com/Jubi2019/colour-your-border/
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De longen van de wereld  kleur: violet    @ 

De longen van de wereld, het Amazonegebied, wordt bedreigd door houtkap en 
oliewinning. Naast dat de grote zuurstofopname van onze planeet bedreigd wordt is dit 
ook het leefgebied van allerlei kleurrijke vogels.  
Dit is een online activiteit, waarbij de explorers zelf op zoek gaan naar deze vogels en er een memory 
van maken. Je kan dan het spel maken met 2 gelijke foto’s of met 1 foto en op ander kaartje de naam 
van de vogel. Speel het spel: wie vindt de meeste tropische vogels? 
 
Alternatieve activiteit: In het tropische regenwoud staat de rubberboom. Van dit rubber kunnen we 
mooie elastieken maken. En daar kun je weer elastiekspelletjes mee spelen. Een doosje met kleurige 
kaarten voor elastiekspelletjes en elastiek is bij de ScoutShop verkrijgbaar. 
 

Poka of pokatok   kleur: drakenbloed   @,  
Poka of pokatok is een Midden-Amerikaans balspel. Dit was een erg ruig spel, maar 
helaas zijn niet alle spelregels bewaard gebleven. Haal het kleurrijke verleden naar het 
heden. Zoek uit wat de basis is van dit balspel en bedenk zelf regels om er een leuk en 
veiliger spel van te maken dan het ooit was. Speel het ook met elkaar om te kijken of het goed 
uitvoerbaar is. Is het een tof spel geworden, zet het dan op de activiteitenbank van Scouting 
Nederland. 
 

Vaderlandsliefde   kleur: orleaan (rood/oranje/geel) ,  

Vaderlandsliefde (ook wel patriottisme) is een gevoel van trots op (bepaalde aspecten van) 
het land van herkomst of (mocht er emigratie plaatsvinden) land waarin een persoon 
woonachtig is. In Zuid-Amerika hebben de mensen veel vaderlandsliefde. Dit zie je 
bijvoorbeeld bij een WK voetbal tot uiting komen, wat een kleurenpracht is het dan in de stadions. 
Maar ook de Nederlanders die naar Zuid-Amerika zijn geëmigreerd hebben vaderlandsliefde. Veel 
Nederlandse emigranten vieren hun feestdagen uitbundig met oudhollandse spelletjes. Voer hier een 
aantal oudhollandse spelletjes uit. Bijvoorbeeld door op stelten naar de volgende post te lopen. 

 

Gezondheidszorg   kleur: kalkwit    @ 

Zuid-Amerika is een divers continent, dat wat betreft ontwikkeling op de meeste gebieden 
altijd wat achter heeft gelopen op Noord-Amerika. Toch is goede en bereikbare zorg ook 
in Zuid-Amerika een groeiend begrip. Een compleet nieuw zorgsysteem werd 
geïntroduceerd, een complete omslag voor zowel burgers als ziekenhuizen als de overheid. En met 
resultaat. Kindersterfte werd teruggebracht met maar liefst 50 procent. Inwonersaantallen stegen 
drastisch, terwijl wachttijden voor behandelingen verminderen. Dit zijn ongelofelijke uitkomsten, waar 
menig ander land wat van zou kunnen leren. Hoe kan het dat dit land zo een grote omslag heeft 
gemaakt? 
Om dit te kunnen bereiken was er een fikse investering nodig. Daar bovenop is het land gaan 
investeren in onderzoek naar medicijnen. Bekostiging hiervan is gedaan door de burgers zelf, door 
met name belastingverhogingen. De gedachte dat Noord-Amerika op dit gebied ver voor ligt in de 
ontwikkeling op Zuid-Amerika valt te betwisten. 
Een ander opvallend aspect aan de gezondheidszorg in Latijns-Amerika zijn de koopjesjagers. 
Koopjesjagers komen naar Zuid-Amerika om goedkoop hun medicatie in te kopen. Door zoveel 
mogelijk activiteiten te doen tijdens de voorbereiding en deze regioactiviteit kun je bij elke opdracht 
een ‘medicijn’ verdienen.  
In de bijlage 21, 22 en 23 zijn twee spelen en een online opdracht toegevoegd. Als dit te diepgaand is, 
kan er een eenvoudiger spel gepeeld worden. 
 

Help! De brug is weg   kleur: geelhout    
Door de woeste tropische regenval is er een grote wagen met houtstammen van de weg 
geraakt en gekapseisd. De oorspronkelijke brug over het water is weggespoeld. Hoe 
kunnen we nu vanuit de groene amazone aan de overkant komen om naar de 
bontgekleurde steden te komen? Je kunt alleen gebruik maken van de materialen die daar aanwezig 
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zijn. Zie www.lorus14u.com/leonardosbrug. Daar staat een uitleg en filmpje met stokken “Leonardo’s 
brug”. Jullie kunnen dit natuurlijk met pionierpalen! 
 

Eten bij de Maya’s   kleur: cochenille/karmijnrood   
De samenleving in Zuid-Amerika heeft door de eeuwen heen gewassen verbouwd en daar 
hun voedsel van gemaakt. Er zijn door de eeuwen heen recepten bewaard gebleven en 
die zijn nog steeds bekend en populair. Ga eens op ontdekkingsreis naar de recepten die 
uit de kleurrijke tijd van de Maya’s stammen. Ga met elkaar aan de slag om een paar van deze 
gerechtjes te maken en proef wat de Maya’s aten zovele eeuwen geleden! Een samenleving die niet 
meer bestaat. Kijk voor tips op: Eten uit de Mayawereld | National Geographic. 

 
5.6 Australië 

Uitdrukkingen uit de nieuwe wereld kleur: sepia bruin   , @ 
Engeland gebruikte in het verleden Australië om hun gevangenen naar te deporteren. 
Deze wisten in de barre omstandigheden van een onontwikkeld Australië te overleven en 
bouwden naast de Aboriginals een nieuwe samenleving. Deze samenleving werd na de 
Tweede Wereldoorlog uitgebreid met de vele immigranten uit verschillende windstreken. De voertaal 
was en is Engels, maar heeft een hele ontwikkeling ondergaan, wat de taal kleurrijk maakt. “Hey mate” 
is een veelgehoorde term in Australië. Zo zijn er nog meer typische Australische ‘Ozzie’-
uitdrukkingen. Welke gebruiken zouden de nieuwe bewoners van het land ontdekken? Ze schrijven 
het in brieven naar hun thuisland. Ga op zoek naar typisch Australische uitdrukkingen. Wat is de 
betekenis en hoe worden ze gebruikt? Zo kunnen jullie een aardig gesprekje Australisch praten! 
 

De didgeridoo    kleur: panne rood    
De didgeridoo is een blaasinstrument afkomstig uit Australië. Hier wordt het instrument al 
duizenden jaren bespeeld door de inheemse bevolking van het continent, de Aboriginals. 
De didgeridoo is een opmerkelijk instrument, omdat het zo oud is. Op rotstekeningen van 
meer dan 2000 jaar geleden staat hij reeds afgebeeld. In antieke verhalen van de Aboriginals komt het 
instrument bovendien terug. In één van deze verhalen komt een god op aarde met een didgeridoo, 
welke hij op zijn rug draagt. De god transformeert vervolgens in een vogel en het instrument verandert 
in zijn staart. Het instrument heeft zowel een ceremoniële als recreatieve functie en bij sommige 
stammen mogen enkel mannen de didgeridoo bespelen. Om een didgeridoo te kunnen bespelen moet 
je er wel een hebben. Op www.didgeridoo.nl/didgeridoo maken kun je een beschrijving vinden hoe je 
van bamboe en PVC een didgeridoo kan maken.  
 

Nieuwe plekken ontdekken  kleur: rode oker/bruine oker  ,  
De Aboriginals leefden als nomaden. Er moest gejaagd worden en grote delen van 
Australië lag gedurende verschillende periodes onder water, waardoor er steeds naar 
nieuwe plekken werd gezocht om te verblijven. De eerste Aboriginals leefden in grotten en 
zochten bescherming onder bomen. In sommige grotten zijn muurschilderingen in verschillende 
aardepigmenten zoals okers gevonden. Ze maakten tevens gebruik van de natuur die “windbreaks” 
maakt door zand op te stuwen. De mens wil zijn leefomgeving verbeteren. Nu sta je in de voetsporen 
van de Aboriginals jaren geleden. Je doet een uitvinding: maak een onderkomen om de nacht in door 
te brengen. Tevens bedenk je manieren om je losse zaden, kruiden, groenten en tondel met 
aanmaakhout mee te nemen. 
 

Netbal     kleur: lichtblauw/grijs   @ 

Australië is een heel sportief land. Er zijn diverse sporten erg populair. Het is geen korfbal 
en het is geen basketbal. Het is netbal, een populaire Australische sport die ook in 
Nederland steeds meer terrein wint.  
 
Zoek de spelregels en materialen op en speel met elkaar netbal. Plaats je speluitleg op de 
activiteitenbank van Scouting. Staat er al een uitleg? Dan plaats je een ander spel/activiteit op de 
activiteitenbank. 

https://www.lorus14u.com/leonardosbrug.htm
https://www.nationalgeographic.nl/reizen/eten-uit-de-mayawereld
https://www.nationalgeographic.nl/reizen/eten-uit-de-mayawereld
https://www.nationalgeographic.nl/reizen/eten-uit-de-mayawereld
https://www.didgeridoo.nl/didgeridoo-maken/
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Nieuwe samenleving, oude cultuur kleur: acid geel    
Australië wordt gezien als een relatief nieuwe samenleving met een oude cultuur. Ga in 
groepjes een nieuwe, kleurrijke cultuur bedenken. Hoe ga je in een nieuwe cultuur met 
elkaar om? Wie is de baas, wie is de werker? Het spel Rafa Rafa kan hierbij helpen. Ga 
dan elkaars nieuwe cultuur ontdekken. Hoe reageer je op iemand die jouw cultuur niet begrijpt? 
https://activiteitenbank.scouting.nl gebruik zoekterm: Rafa Rafa.  
 

Bosbranden    kleur: asgrijs     
Australië heeft de afgelopen jaren te maken gehad met de grootste bosbranden die zij 
daar ooit hebben meegemaakt. Wij gaan vaak op kamp in de bossen. Wat doen jullie op 
kamp aan veiligheid om een (bos)brand te voorkomen en om er een brandje te bestrijden 
voor het een bosbrand wordt? 
Nodig iemand van de brandweer uit om met jullie mee te kijken wat haalbaar is in een kamp- of 
hikesituatie. Integreer deze opdracht in je regioactiviteit door je te verplaatsen alsof je in een 
brandsituatie bent. De grond staat in brand. Het is roodgloeiend heet. Hoe red je hieruit? 
 

Vuur     kleur: kohl/carbon black   
Het pigment kohl/carbon black heeft zeer uiteenlopende toepassingen. Dit is goed te zien 
in het vinden van de duo kaartjes uit het spel gezondheidzorg. 
The Bush is waar Australië vaak mee geassocieerd wordt. Bushcraft is een groot goed in 
Australië. Een onderdeel daarvan is het maken van vuur. Zoek diverse vuren uit waarop gekookt kan 
worden. En diverse manieren om vuur te maken. Maak per groepje zo’n vuur. Er zijn ook diverse 
manieren van een vuur aansteken! Leg aan anderen uit op welke manier dit vuur gebruikt kan worden. 
Tip: combineer met eten bij de Maya’s en bosbranden. 
Soorten vuur - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org). 
 

Schools of the air   kleur: orchilla (paars)    
Kinderen die in de "outback" van Australië leven en verstoken zijn van onderwijs worden 
geholpen door de "schools of the air". Een les duurt ongeveer een half uur en het 
huiswerk wordt per post verzonden. Af en toe worden de kinderen naar een grote stad 
gevolgen om testen af te leggen. Een keer per jaar zoekt de klassenleraar zijn leerlingen op. Het 
bereik van de lessen per radio is 2,2 miljoen km2. Andere hulpmiddelen die ongetwijfeld zullen worden 
toegepast zijn e-mail, internet en video. Wat zal jij missen of juist heel fijn vinden aan deze manier van 
onderwijs? Ga eens met zendbakkies elkaar opdrachten geven. Let hierbij op hoe je opdracht 
overkomt. 
  

https://activiteitenbank.scouting.nl/
https://nl.scoutwiki.org/Soorten_vuur
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6 Colofon 

Deze spelbrochure is een uitgave van Scouting Nederland. 

 

Aan deze uitgave werkten mee: 

Natascha van de Pol 
Sandra Bunnik 
Joyce Wagemakers  
Tommy Baselier 
Gert-Jan Luis 
Erica Marsman 
Marcel Baartmans 
Robert Elsinga 
Sven van Nieuwenhoven 
 

Beschikbaarheid spelbrochure 

Deze spelbrochure wordt aan alle kaderleden beschikbaar gesteld via de website van Scouting 

Nederland www.scouting.nl. 

 

© 2021 Vereniging Scouting Nederland 

 

Spelbrochure 2022-2023 
Ideeën uit de praktijk en suggesties voor het organiseren van grote activiteiten voor regio en admiraliteit zijn 
van harte welkom. Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het schrijven van de spelbrochure van volgend 
jaar? Aarzel dan niet en neem contact op via spelspecialisten@scouting.nl. 

 

 
 

 

  

http://www.scouting.nl/
mailto:spelspecialisten@scouting.nl
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Bijlage 1: toffe voorbeelden 

Om te laten zien welke leuke dingen je kunt doen met een thema (in dit geval Ghana), zijn vind je op 
deze pagina wat gave voorbeelden van andere explorers.  
 
Lipdub 

De explorers van Scouting Didam hebben een lipdub-filmpje gemaakt met het thema Ghana. Ze 
hebben daar ook Ghanese muziek voor gebruikt. 
 
Stervaren 

Scouting Jan Wandelaar uit Zeewolde heeft met behulp van gps de ster uit de Ghanese vlag gevaren 
en daarvan een filmpje gemaakt. 
 
Lama’s 

De Lama's komen op bezoek in Ghana! Speel samen, tegen en met elkaar om te kijken wie de 
grappigste, snelste en slimste Lama is. Voer de opdrachten van de welbekende tv-show nu in 
Ghanees thema uit voor een geweldige opkomst! 
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Bijlage 2: checklist 

In hoofdstuk 4 van de online brochure Het organiseren van grote activiteiten voor regio of admiraliteit 

is het hele tijdspad voor de organisatie van een regioactiviteit beschreven. Hieronder vind je een 

samenvatting van alle acties die gedaan moeten worden. 

 

Acties die drieënhalve maand voor aanvang van een regioactiviteit ondernomen moeten worden, vind 

je in de tabel hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Een organisatieteam samenstellen.   

Contact opnemen met de regio-organisator.   

Een globale planning maken.   

 

Acties die drie maanden voor aanvang van een regioactiviteit ondernomen moeten worden, vind je in 

de actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

De activiteit kiezen die je gaat organiseren. Wat 

ga je organiseren? 

  

De locatie bepalen. Kijk bij een andere locatie 

dan je eigen clubgebouw naar de mogelijkheden 

en de regels waar je je aan moet houden. 

  

Het tijdstip en de duur van de activiteit bepalen. 

Wanneer vindt de activiteit plaats en hoe lang 

duurt de activiteit? 

  

De doelgroep bepalen. Voor wie ga je de 

activiteit organiseren en wie nodig je uit? Bij een 

regioactiviteit zijn dat alle groepen uit de regio. 

  

Een thema kiezen voor de activiteit. Ieder jaar 

staan de regioactiviteiten in een specifiek thema 

(speldraad). In hoofdstuk 6 is dit uitgewerkt. 

  

Eventueel een extra doel voor deze activiteit 

bepalen. Denk aan meer contact tussen 

groepen, nieuwe technieken aanleren, etc. 

  

Een taakverdeling maken. Wat moet er geregeld 

worden en wie is daar verantwoordelijk voor? 

  

De eerste algemene uitnodiging naar de andere 

groepen versturen. Stuur de uitnodiging per mail 

en zet alle informatie op de regiowebsite, 

Facebook, etc. 

  

 

Acties die twee maanden voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de 

actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

De locatie vastleggen.   

Het programma van de regioactiviteit bepalen. 

Wat ga je precies doen? 

  

Een materiaallijst maken. Wat voor materiaal 

heb je nodig? 
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Een inrichtingsplan voor de locatie maken. Hoe 

ziet de locatie eruit, wat wil je op welke plek 

doen en wat is er nodig aan thema-aankleding? 

  

Een begroting opstellen. Wat zijn de kosten die 

gemaakt moeten worden voor de regioactiviteit?  

  

Inschrijfkosten voor de deelnemers vaststellen.   

Tweede uitnodiging naar de groepen versturen.   

Verdeel het werk voor het uitwerken van het 

programma. 

  

Globaal draaiboek maken.   

Medewerkersplan maken. Heb je voldoende 

mensen om de regioactiviteit te organiseren? 

  

Ondersteuning vragen. Heb je hulp nodig bij de 

organisatie of uitvoering van bepaalde 

onderdelen? 

  

 

Acties die anderhalve maand voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in 

de actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Loop het programma door met regio-

organisator. 

  

Verstuur de definitieve uitnodigingen.   

 

Acties die één maand voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de 

actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Activiteiten aanpassen met feedback van de 

regio-organisator. Draaiboek ook aanpassen. 

  

Alle activiteiten gaan voorbereiden.   

Thema-aankleding maken.   

Materiaallijst maken.   

Foeragelijst maken voor eten en drinken dat 

ingekocht moet worden. 

  

Zorgen dat alle afspraken met andere groepen 

of niet-scouts (bijvoorbeeld ouders) gemaakt 

zijn. 

  

 

Acties die drie weken voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de 

actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Inschrijving sluiten.   

Voorschot regio/groep aanvragen.   

Activiteitenmateriaal inkopen.   

Begroting bijwerken op het aantal deelnemers.   

Foeragelijst aanpassen op het aantal 

deelnemers. 
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Acties die twee weken voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de 

actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Veiligheidscheck uitvoeren. Zijn alle activiteiten 

veilig? 

  

EHBO regelen.   

Omwonenden informeren die overlast kunnen 

ondervinden van de regioactiviteit. 

  

Evaluatie deelnemers voorbereiden.   

 

Acties die één week voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de actielijst 

hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Controle op voldoende mensen.   

Zijn alle onderdelen af?   

Draaiboekcontrole en draaiboek compleet 

maken. 

  

Activiteitenmateriaal klaarzetten.   

Thema-aankleding afmaken. Zorg dat alles 

alleen nog maar neergezet/opgehangen hoeft 

worden. 

  

Stuur de laatste informatie door naar de 

deelnemers. 

  

 

Acties die vlak voor aanvang van de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de actielijst 

hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

De laatste inkopen doen voor de regioactiviteit.   

De locatie versieren met thema-aankleding.   

Al het activiteitenmateriaal bij de activiteit 

leggen. 

  

Nog een keer met z’n allen het draaiboek door 

lopen. 

  

Aanspreekpunt bepalen. Wie is het 

aanspreekpunt als er iets misgaat? 

  

 

Acties die na de activiteit ondernomen moeten worden, vind je in de actielijst hieronder. 

 

Actie Wie/wat/waar Afgerond 

Met z’n allen de locatie opruimen.   

Financieel afronden en het voorschot 

terugbetalen. 

  

Verslag op de regiowebsite en Facebook zetten.   

Met het team evalueren hoe de activiteit 

verlopen is. 

  

Een evaluatie naar de deelnemers sturen.   

Met de regio-organisator en de andere 

afdelingen evalueren. 
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Bijlage 3: tips van mede-explorers  

De explorers van Scouting Bennekom organiseerden in 2014 de regioactiviteit ‘Hollywood op de 

Veluwe’: een greppeltocht met een eindfeest voor alle afdelingen uit Regio Neder-Veluwe. We kijken 

terug op hun voorbereidingen. 

 

“Het begon allemaal in mei vorig jaar”, zegt Marcel, regio-organisator explorers van Regio Neder-

Veluwe. “Elk jaar kiezen de afdelingen uit de regio vier activiteiten voor het volgende Scoutingseizoen. 

Naast de greppeltocht was er dit jaar gekozen voor een filmfestival, een casinoavond en een 

survivalactiviteit. Elke activiteit wordt door één afdeling georganiseerd. Met twaalf afdelingen in de 

regio, komt elke afdeling dus gemiddeld eenmaal in de drie jaar aan de beurt en krijgt elke explorer de 

kans om mee te helpen bij de organisatie van een regioactiviteit. Het is alweer bijna vier jaar geleden 

dat deze afdeling een regioactiviteit organiseerde, voor alle explorers is het dus een nieuwe ervaring.” 

 

“Voor de explorers begon het een maand of drie geleden”, vertelt Marin (16). “Tijdens een opkomst 

hebben we nagedacht over wat er allemaal gedaan moest worden. Ook werd er nagedacht over een 

thema. Iedereen moest met een idee komen en een week later is er gestemd en hebben we voor het 

thema ‘Hollywood’ gekozen.” 

 

Nele (begeleidster van de afdeling) vult aan: “Vervolgens is ongeveer twee maanden voor de activiteit 

de uitnodiging verstuurd aan alle afdelingen uit de regio. Er is één herinneringsmailtje verstuurd, maar 

dat was eigenlijk niet nodig, want de aanmeldingen stroomden binnen. Natuurlijk zijn er ook altijd 

afdelingen die zich te laat aanmelden. Uiteindelijk hadden zich 140 explorers aangemeld, samen met 

nog eens 30 begeleiding. Daar zaten de leden van de eigen afdeling niet eens bij. Alle groepen uit de 

regio waren aanwezig, dat was wel bijzonder!” 

 

“Wij hebben als explorers een groot gedeelte zelf gedaan”, legt Paulien (18) uit. “We hebben het 

programma opgesteld, de posten bedacht en uitgevoerd, de spotters geleverd en de aankleding van 

het feest bedacht. We wilden een rode loper, maar de begeleiding heeft wel een beetje moeten helpen 

om dat te regelen.” 

 

Marin: “We waren zelf ook allemaal in themakleding, de route was uitgezet met de sterren van de 

Walk of Fame, de eerste prijs was een stoeptegel met de naam van de winnende groep, en er was 

een toneelstukje als opening bedacht. Maar dat liep niet helemaal zo als gepland. Uiteindelijk heb ik 

zelf ten overstaan van 200 explorers en begeleiding iedereen welkom geheten en uitgelegd wat de 

bedoeling was.” Of dat niet spannend was? “Nee, echt totaal niet”, antwoordt Marin. 

 

De begeleiding was vooral aanspreekpunt en zorgde voor de coördinatie. “Het contact met de 

gemeente en de politie hebben wij als begeleiding op ons genomen”, zegt Nele. “Ook heeft de 

begeleiding het draaiboek geschreven, want voor alle explorers was het de eerste keer dat ze zoiets 

groots organiseerden.” 

 

“Het budget dat de regio ter beschikking had gesteld, was € 325,-“, vertelt Marin. “De deelnemers 

hoefden niets meer bij te betalen, dat zat al in de regiocontributie. Dat bedrag was ook ongeveer op. 

Vooral aan eten en drinken en aan aankleding. Een deel van de aankleding kwam van de regio. Het 

was een heel gedoe om het lichtsnoer uit de knoop te krijgen, maar het was wel de moeite waard. 

Voor het feest hadden we als welkomstdrankje een cocktail van Sprite en Blue Curaçaosiroop, 

natuurlijk zonder alcohol. Verder was er soep en waren er broodjes knakworst. Ook hoefde er niet 

betaald te worden voor het drinken.” 

 

Voor de tocht had Angelika (16) de boekjes gemaakt: “Tijdens de avond zaten de explorers zelf bij de 

posten. Ook hebben ze zelf groepjes opgespoord.” “Het spotten was het allerleukste van de avond”, 
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vond Erwin (18). Marin en Paulien bemanden samen een post. “Daar moesten de deelnemers 

uitbeelden welke skills ze hadden, want zonder skills kom je er niet in Hollywood”, lacht Paulien. De 

afdeling had de scoutsleiding gevraagd voor een kabelbaan, zo konden de deelnemers als sterren 

omlaag vallen. 

 

De afdeling heeft een aantal tips voor afdelingen die nog nooit een regioactiviteit hebben 

georganiseerd: 

• Vraag er iemand bij die al vaker een grote activiteit heeft georganiseerd. 

• Begin met flink brainstormen, zet dan eerst alles op een rijtje en ga daarna pas de taken 

verdelen. 

 

Tot besluit van het gesprek geeft Angelika aan dat het ontzettend leuk is om zelf zo'n activiteit te 

organiseren: “Alles zelf bedenken, op post zitten en zien dat alle afdelingen uit de regio het supergaaf 

vinden, is iets dat elke explorer een keer zou moeten doen!” 

  



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 35 
 

Bijlage 4: voorbeelduitnodigingen 
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Explore’16 

 

Voor explorers en wordt ook in seizoen 2015-2016 weer een leuke 

activiteit georganiseerd: Explore’16. 

Deze activiteit zal net als in 2015, in het teken staan van outdoor: 

klimmen op het klimeiland in Voorschoten. Daarbij gaan we dit jaar 

ook gebruik maken van het naastliggende aquapark. 

Dit weekendkamp is bedoeld voor alle explorers zonder hoogte- of 

watervrees en zal plaatsvinden op zaterdag 28 en zondag 29 mei 

2016. 

Tijdens deze dag worden uitdagende activiteiten georganiseerd die 

speciaal op deze leeftijdsgroep zijn gericht, waarbij ook de 

kennismaking met deelnemers van andere groepen centraal staat. 

 

Het programma zal er (globaal) als volgt uit zien: 

Zaterdag 28 mei 

– 15:00 uur – 17:30 uur: aankomst en opbouw 

– 18:00 – 22:00 uur: klimmen en barbecue 

– 22:30 uur: pubquiz 

– 24:00 uur: chillen 

Zondag 29 mei: 

– 10:00 uur: ontbijt 

– 11:30 uur: aquapretpark 

– 12:30 uur: opruimen en opbreken 

– 14:00 uur: vertrek 

Deze tijden zijn een indicatie en worden in de bevestigingsmail aan de deelnemende groepen definitief bekendgemaakt. 

 

Kosten zijn € 25,- p.p. (€15,- voor deelnemers die niet klimmen). Inschrijven kan via Scouts Online. 

De Explore heeft een eigen Facebookpagina, waar alle relevante informatie terug te vinden is: 

https://www.facebook.com/ExploreHM. 

De paklijst staat op de volgende pagina, de routebeschrijving op pagina 3! 

 

  

https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=13683
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=13683
https://www.facebook.com/events/1484754305162719/
https://www.facebook.com/events/1484754305162719/
https://www.facebook.com/events/1484754305162719/
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Zaterdagmiddag 9 juni is het dan zover: de RSA 521 strijdwagenrace in Scherpenzeel. We beginnen 

om 14.00 uur en de race duurt tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur ben je welkom op het terrein van de 

Willaergroep in Scherpenzeel. 

 

De bedoeling is dat iedere groep zijn eigen Romeinse strijdwagen maakt om daarmee tegen elkaar te 

gaan racen. Er zullen meerdere onderdelen zijn waarop het beste legioen zich kan bewijzen en 

uiteindelijk zal het beste team er met de hoofdprijs vandoor gaan. Aan de strijdwagens worden 

natuurlijk wel wat eisen gesteld. 

 

Eisen: 

• Twee wielen 

• Minimaal twee personen als 

aandrijving 

• Maximaal vier personen als 

aandrijving 

• Geen remmen 

• Geen motoren 

• In thema 

• Helm verplicht 

• Teugels verplicht  

• Achteruitkijkspiegel verplicht 

• Eigen vaandel  

• Legioennaam 

• Themakleding verplicht 

 

De strijdwagen zal voordat de race begint gekeurd worden op deze eisen, maar zal ook beoordeeld 

worden op originaliteit. Hier kunnen al punten mee verdiend worden in strijd om de eerste plaats. 

 

Aanmelden kan via… 

Je kunt je aanmelden tot en met 26 mei. 

 

Wij hopen jullie allen te zien. 

 

Zij die gaan sterven, groeten u. 

 

RSA 521 Scherpenzeel 

  

 



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 39 
 

Bijlage 5: pigmentkaarten 

De jacht op de kleurstoffen en pigmenten 

Antwoorden en tevens kleurenkaartjes voor het grote spel.  

 

Voor het eindspel zijn we vooral uitgegaan van de natuurlijke kleurpigmenten. Deze waren tot 1850 

bijna alleen direct uit de natuur te halen. Later is men steeds meer met synthetische pigmenten gaan 

werken. Verschillende vindplaatsen voor natuurlijke pigmenten waren toen nog niet ontdekt. Om een 

verdeling van pigmenten voor dit spel te kunnen maken heb ik gebruik gemaakt van latere en/of 

gecombineerde informatie. 

Voor vormgever: De kaartjes zijn per werelddeel geordend. De eerste rij zijn de voorkanten van de 

kaartjes, met daarop de pigmentkleur, waar het uit bestaat, wat het is en de vindplaats. De tweede rij 

is de achterkant van het kaartje met daarop: Het werelddeel waar dit pigment te verdienen is, de naam 

van het pigment met evt. bruggetje naar de activiteit en opdracht.  

 

A = De activiteit waar het kleurpigment mee te verdienen is. 

B = Een douane-opdracht tijdens het eindspel om de kaart te behouden. 

 

@  zijn activiteiten die in de voorbereiding kunnen worden gedaan. 

 wordt uitgevoerd tijdens de route. 

 is een pauze-activiteit, tijd voor eten en drinken. 

 zijn activiteiten in thema en voor de aankleding. 

 zijn extra opdrachten of opdrachten. 

 zijn opdrachten voor in het eindspel. 

 

Eindspel opdrachten die de explorers in het online spel zelf gemaakt hebben of in quiz vorm mee 

in aanraking zijn gekomen. 

• Tip 1: Kleur het bovenste vakje in de genoemde kleur. 

• Tip 2: De pigmentkaarten kun je door de verticale lijn van elkaar knippen.  

          Plaats de voor- en achterkant samen met een tussenlaag (op visitekaartje formaat)  

          en lamineer het kaartje.  

• Tip 3: Maak een aftekenlijst. 

 

kameleon/joker 

 

kameleon/joker

 

kameleon/joker
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Pigmentkaarten Europa  

 

Voorkant 

Voorbeeldkaart 

pigment/kleurstof 

Europa: 

roze  

Europa: 

Kobaltblauw, delfts blauw 

Het bestaat uit: Extract van duindoornbessen of 

bezemstruik vermengt met krijt. 

rodekool (E163) 

rode biet (E162) 

De voorloper van kobaltblauw 

is smalt en wordt uit kobalterts 

gewonnen.  

 

De kobaltkleurige kralen 

kleurden kleurig met de karmijn 

en korengele gekrakeleere 

kleurige kralen. 

Vindplaats Europa Noorwegen, Bohemen, 

Saksen, Congo, China, Zaire  

 

Achterkant 

Werelddeel 

kleur 

Europa: 

roze 

Europa: 

kobaltblauw/delfts blauw 

Beschrijving 

activiteit 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

opdracht  

 

activiteit: 

@ Europa Award 

 

 

 

 

 

opdracht: 

Tongbrekers  

Al die verschillende Europese 

talen uitspreken is moeilijk. 

activiteit: 

 Glas en lood 

 

 

 

 

 

opdracht: 

Noors is een taal met veel 

tongbrekers.  
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Voorkant 

Europa: 

groene aarde/terre verte 

Europa: 

van Dijck bruin/Kasselse aarde  

Europa: 

Sienna en umber (geel-bruin) 

Mineralen zoals o.a. glauconiet 

en celadoniet. Of plantaardige 

grondstoffen 

bladgroen (E140). 

Van Dijck bruin is vernoemt 

naar de 17e eeuwse schilder 

Anthony van Dyck. Bruinkool 

dat in water oplosbaar is.  

Bruinkool is de fase tussen 

steenkool en turf. 

 

Vervalsing in plaats van 

bruinkool als basisstof is er 

turf- of humus met lijnolie 

gebruikt. dit is duidelijk van 

mindere kwaliteit. 

Het ijzeroxide pigment (E172) 

in de aarde geeft de kleur. 

De aardpigmenten zijn in 

gebrande vorm donkerder. 

Italië, Duitsland, Frankrijk, 

Engeland, Cyprus plantaardige 

grondstoffen zijn bijna 

wereldwijd te vinden. 

Duitsland, België, Nederland  Italië 

 

Achterkant 

Europa: 

groene aarde/terre verte  

Europa: 

Van Dijck Bruin/ 

Kasselse aarde 

Europa: 

Sienna en umber 

activiteit: 

@ The Big five van Europa.  

 

 

opdracht:  

Beeld deze dieren uit. 

activiteit: 

 Waterfiets 

 

 

opdracht: 

,  Geeft een emmer 

water boven je hoofd door. 

activiteit  

 Vliegtuigspel 

 

 

opdracht: 

Welke medicinale functies 

hebben de aardpigmenten voor 

de prehistorische mensen. 

 

 

  



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 42 
 

 

 

Voorkant 

Europa: 

verdigris(groen) 

Europa: 

absint(groen) 

Europa: 

wede(blauw)  

Groene oxidatie op koper  

(E141) en koperlegeringen 

Combinatie van planten en 

smaakstoffen: alsem, anijs, 

venkel en wilde majoraan 

gedrenkt in alcohol. 

De hoge alcoholpercentage en 

gifgroene kleur was een 

perfecte zondebok voor het 

grote alcoholmisbruik in de 19e 

eeuw.  

Wordt onttrokken uit de plant 

pastel(uit de mosterd familie) 

hele oude europese 

kleurpigment. 

Zo blauw als de lucht. 

Koper is op zeer veel 

verschillende plaatsen te 

vinden. 

Heel Europa Heel Europa 

 

achterkant 

Europa 

verdigris (groen) 

Europa: 

absint(groen) 

Europa 

Wede (blauw) 

activiteit: 

@ Beelden in de regio 

 

 

 

opdracht 

/  Beeldentikkertje 

 

activiteit:  

Delen van ervaringen 

 

 

opdracht: 

 Geef verschillende 

spreekwoorden met een kleur 

die over een drankje gaan.  

activiteit: 

Parachute spel 

 

 

 

opdracht: 

,  Geen wolkje aan de 

lucht.  

Loop met een rietje met een 

watje erop het parcour naar de 

speellocatie. 
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Pigmentkaarten Afrika 

 

Voorkant 

meekleurend Afrika: 

Gitzwart 

Afrika: 

kaki bruin  

Het bestaat uit: 

joker 

Gagaat een kolensoort van 

zeer sterk samengeperst hout. 

Staat ook bekend als zwart 

barnsteen.Giftig! Beter niet op 

je huid dragen. Maar brengt je 

wel je wel veel voorspoed. 

 

 

Stoffige bruine uniformen. Een 

engelse officier liet zijn 

manschappen ongeverfde 

pakken aantrekken en dit 

besmeuren om zijn 

manschappen te camoufleren. 

Voorheen droeg men in oorlog 

opvallende pakken om indruk 

te maken en groter te lijken. 

 

Je verdient deze kaart met de 

online opdrachten. 

Zuid-Engeland, Spanje, India, 

Polen, Duitsland, Frankrijk, 

Rusland en de V.S 

Vies maken kan overal. 

 

achterkant 

kameleon Afrika: 

Gitzwart  

Afrika: 

kaki bruin 

 

 

activiteit: 

 Internationaal met kralen. 

 

opdracht:  

 Als we het hebben over 

een gitzwarte blz. uit de 

geschiedenis. 

 

 Vanaf het startpunt aan 

een lang touw WC-rollen rijgen 

om zo op de plaats van 

bestemming te komen 

activiteit: 

 Het afrikaanse ritme 

 

 

opdracht: 

/  Communiceer door 

middel van trommels een 

boodschap door.  
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Voorkant 

Napels geel/lood-tin geel  Afrika: 

mummie bruin/ 

caput mortuum 

Afrika: 

Kraplak(rood) 

Een mystieke bewering is dat 

gedolven uit werd uit het 

zwavelrijke binnenste van de 

Vesuvius. 

In werkelijkheid een van de 

oudste synthetisch gemaakte 

pigmenten uit lood-

antimoonoxide al uitgevonden 

door de egyptenaren. 

 

Gemalen mummie gemengd 

met een drogende olie en 

amber vernis. 

De graven werden geroofd. 

Maar als er geen mummies 

voorhanden waren konden die 

ook op een andere manier 

verkregen worden. 

De wortels van meekrap 

plantjes met een mengsel van 

ossenbloed en mest.  

Door middel van samenwerking 

is het arbeidsintensief proces 

om deze kleur te maken uit te 

voeren.  

Op vrijwel alle continenten 

komt tin voor. Lood wordt 

aangetroffen in ertsen waar 

tevens zink, zilver en koper in 

zit. 

Egypte. Turkije en Nederland in de 17e 

eeuw. 

 

Achterkant 

Afrika: 

Napels geel. lood-tin geel  

Afrika: 

mummie bruin, 

 caput mortuum  

Afrika: 

Kraplak (rood) 

activiteit: 

 Drinkwater 

 

 

 

opdracht: 

 We weten niet veel over 

de schilder Johannes van 

Meer. Wat we wel weten is dat 

hij heel veel de kleur lood-tin 

geel gebruikte. Hij heeft veel 

kinderen op jonge leeftijd 

verloren. Hij is op jonge leeftijd 

met een kort ziekbed in razernij 

gestorven. Aan welke 

doodsoorzaak denk je? 

activiteit: 

 Waar gaan we heen? 

 

 

 

opdracht: 

Wie heeft als eerste een 

vervangende mummie. 

(inpakken met WC-papier) 

activiteit: 

 Afrikaanse overlegvorm 

 

People shall share in country’s 

wealth 

 

opdracht: 

,  Loop als een rups 

naar de volgende opdracht. 
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Voorkant 

Afrika: 

Ivoorwit 

Afrika: 

Inkt(zwart) 

Afrika: 

Tyrisch purper (paars) 

Ivoor afkomstig van dieren met 

grote tanden zoals: 

walrussen,walvissen of 

olifanten 

 

Roet (koolstof E153)met water 

en Arabische gom (E414) of 

lijnzaadolie. 

Arabische gom is een 

harsachtige gom, van de 

acaciaboom, dat langzaam 

oplost in water. 

Arabische gom heerlijk in de 

drop. Maar teveel is laxerend. 

De vloeistof uit slakken klieren 

met urine 10 dagen laten 

gisten.  

 

De kleur van koningen en 

keizers. Afrika het werelddeel 

van de koning der dieren. 

 

 

Grote zee- en landdieren. West-Afrika, tot Arabische 

schiereilanden. 

Middellandse zeegebied 

 

Achterkant 

Afrika: 

Ivoorwit 

Afrika: 

Inkt(zwart) 

Afrika: 

Tyrisch purper (paars) 

activiteit: 

@ Kijk en vergelijk 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

 Let op stropers! We weten 

allemaal dat dit illegale handel 

is.  

Je kunt de douane inpalmen 

door indruk te maken met je 

sportkennis. 

Vertel eens over de kleuren in 

de wielersport, voetbal of een 

andere sport. 

activiteit: 

@ Er is nog genoeg te doen. 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

,  Loop met een WC-rol 

tussen je benen een parcours 

naar de speelplek. Halverwege 

moet je toch nog even heel 

nodig spijker poepen. 

activiteit: 

 Maak een wereldkaart. 

Spel: schieten met nurf pistool 

en verf. 

 

 

 

opdracht:  

,  Het purple heart 

(amerikaanse militaire 

onderscheiding) op een been 

staand doorgeven. 
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Pigmentkaarten Azië 

 

Voorkant 

Azië: 

Vermiljoen rood  

Azië: 

Loodwit 

Azië 

Indisch geel  

Vermalen van de edelsteen 

cinnaber. 

De naam is afgeleid van het 

oud perzische zinjifrah wat 

drakenbloed betekent. 

In een tweedelige pot gaat in 

de ene helft een reep lood in 

de andere helft azijn. Dertig 

dagen worden de potten in 

dierenmest weggezet. Het 

ontstane loodcarbonaat kon 

vermalen worden tot bolletjes 

en later poeder. 

Het mysterieuze verhaal gaat 

dat indisch geel is gemaakt uit 

urine ondervoede van 

melkkoeien die leefde op een 

dieet van mangobladeren en 

water. De drie liter urine werd 

ingekookt. Het bezinksel werd 

boven een vuurtje geroosterd. 

Midden en zuid 

Europa.Midden-Oosten China, 

Japan en Midden-Amerika 

voor het eerst gebruikt. China 

2300 voor chr. 

India 

 

Achterkant 

Azië: 

Vermiljoen rood  

Azië: 

Loodwit 

Azië 

Indisch geel  

activiteit: 

@ World scout Jamboree 2023  

 

 

opdracht: 

 Benoem de kleuren van de 

vlag van Korea aan de hand 

van filmtitels. 

activiteit: 

 Chinees porselein 

 

 

 

opdracht: 

,  Je loopt de eerste 

erkende beroepsziekte op, 

loodvergiftiging voor een ieder 

die met loodwit werkt. 

1 op de 3 kinderen wereldwijd 

heeft een vorm van 

loodvergiftiging.  

Maak je zo klein mogelijk en 

leg zo de route naar het 

volgende onderdeel af. 

 

activiteit: 

@ Kleurrijk azië  

 

 

 

opdracht: 

 Benoem de kleuren van de 

regenboog in de muziek. 

Een kleur in de titel of 

bandnaam.  

 

 Wat staat er onderaan de 

regenboog? Titel met 

uitvoerende. 

 

  



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 47 
 

 

Voorkant 

Azië: 

Ultramarijn (blauw) 

Azië: 

Saffraan (oranje) 

Azië: 

Smaragd(groen) emerald 

lapis lazuli betekent blauwe 

steen en was heel duur. En 

kwam via venetië overzee 

Europa binnen. Ultramarijn kun 

je vertalen met van ver over 

zee.  

In 1824 wordt Frans ultramarijn 

een synthetische vervanger 

uitgevonden. 

De driedradige stampers van 

de violet kleurige bloem crocus 

sativus zijn in gedroogde vorm 

het specerij saffraan. Het 

duurste specerij ter wereld. 

 

Het plukken en de stampers 

eruit halen moet omdat het 

bloemetje zo kwetsbaar is met 

de hand gebeuren. 

Groene edelsteen. De 

kleurgevende stof is chroom 

soms vanadium (colombiaanse 

smaragd) 

Afghanistan, China, Chili, Spanje/Macedonië/Kasjmir/Fra

nkrijk/Marokko 

Pakistan, Egypte, India, 

Zambia en Zuid-Amerika. V.S, 

Colombia, oostenrijk en 

Rusland Z-Afrika, Zambia, 

NIgeria, Ghana, Tanzania, 

Namibië Noordoost Brazilie  

 

Achterkant 

Azië: 

Ultramarijn (blauw) 

Azië: 

Saffraan (oranje) 

Azië: 

Smaragd(groen) emerald 

activiteit: 

 Overleef de overstroming 

 

Er is een virtuele monopolie 

met schepen op de atlantische 

bekken en stille oceaan. Dit is 

geen fairtrade.  

 

opdracht: 

 Beschrijf het logo van de 

Nederlandse Spoorwegen. 

Waar staan de kleuren voor? 

 

 

 

activiteit: 

 Karma 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

,  Ga kruipend op je 

knieën naar deze activiteit als 

boetedoening voor de vele 

kinderarbeid. 

activiteit: 

Meditatie 

Smaragd is de magische 

vervulling van dromen 

 

 

 

 

 

opdracht: 

 In welk modern sprookje is 

een stad opgetrokken in 

smaragd/emerald?  

Welke kleur ogen heeft de 

betoverende Joline bezongen 

door Dolly Parton? 
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Voorkant 

Azië: 

Galsteengeel 

Azië: 

Gember/Kurkuma(oranje) 

meekleurend 

Vermalen galstenen van ossen 

in gomwater. 

guttegom is het hard geworden 

sap van een garcinia boom 

(E414) 

Gember of 

geelwortel/kurkuma/koenjit 

(E100) 

Het bestaat uit: 

joker 

cambodja India- Azie  

Zuid-centraal Amerika Grote en 

stille oceaan. 

Azië  Je verdient deze kaart met de 

online opdrachten. 

 

Achterkant 

Azië: 

Galsteengeel 

Azië: 

Gember/Kurkuma (oranje) 

kameleon  

activiteit:  

 Pionieren met bamboe 

 

 

 

 

opdracht:  

,  Loop over een stenen 

paadje naar de volgende 

opdracht. 

activiteit: 

@ Wat is holi-phagwa? 

 

 Je loopt op weg naar je 

volgende opdracht door een 

Holi-phagwa feest en wordt 

bestrooit met (… vul zelf in) 

 

opdracht: 

Wat eet ik? E140- E161j  

Wat eet ik? E140- E162- 

E160c- E160a- E161i-E161e 
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Pigmentkaarten Noord-Amerika  

 

Voorkant 

meekleurend Noord-Amerika: 

IJzer gal (zwart) 

Noord-Amerika: 

Indigo (blauw) 

Het bestaat uit: 

joker 

Wespen eitjes in een 

eikenboom gecombineerd met 

ijzersulfaat, water en Arabische 

gom 

plant: Indigofera tinctoria 

sinds 1880 synthetisch  

In denim (spijkerstof) voel je je 

overal thuis en begrepen. 

Indigo is de kleur van de 

klassieke spijkerbroek. 

Je verdient deze kaart met de 

online opdrachten. 

loofbossen  

 

 

India, Indonesië, China en 

Japan, Peru, afrika, Amerika 

 

Achterkant 

kameleon. Noord-Amerika: 

IJzer gal (zwart) 

Noord-Amerika: 

Indigo (blauw) 

 

activiteit: 

 Vlag veroveren 

 

opdracht: 

List en bedrog.  

Een goede advocaat weet met 

veel gepraat je eruit te redden. 

Geef verschillende 

uitdrukkingen met het woord 

gal. en verschillende 

uitdrukkingen met zwart. 

activiteit: 

 Muziekstad Nashville 

 

opdracht: 

, @ Opdrachten met 

muziek 
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Voorkant 

Noord-Amerika: 

Sapgroen (E140) 

Noord-Amerika: 

Amarant roze (E123) 

Noord Amerika: 

Barnsteen amber en 

Zonnesteen (oranje) 

Organische pigmenten uit 

bladeren(E140) en bessen 

 

De plant Amarant is zeer 

vruchtbaar met wel 50.000 

zaadjes in de zaadpluis. En het 

kan bijna overal groeien. Een 

andere variant is  

Varkenskruid 

 

 

Amber is barnsteen een half 

organische edelsteen. Het is 

een fossiele hars afkomstig van 

naaldbomen. 

overal waar vegetatie groeit. groeit op zeer veel 

verschillende plaatsen 

gebieden rond de Baltische 

Zee, Syrië, Libanon, Thailand, 

Vietnam.Canada, VS.  

 

Achterkant 

Noord-Amerika: 

Sapgroen (E140) 

Noord-Amerika: 

Amarant roze (E123) 

Noord Amerika: 

Barnsteen amber en 

Zonnesteen 

activiteit: 

Bushcraft maaltijd 

 

 

opdracht:  

welke planten die je 

tegenkwam tijdens wildpluk 

wandeling geven een kleurstof 

af.  

activiteit: 

 Hula Hoop 

 

 

Opdracht: 

,  Loop met de hoela 

hoop zelfstandig draaiende om 

je middel naar de volgende 

opdracht. 

activiteit:  

 Totemdieren 

 

 

opdracht: 

, Doe een zonnegroet 

voordat je aan deze opdracht 

begint en sluit deze ook zo af. 
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Voorkant 

Noord Amerika: 

Potlood  

Noord Amerika: 

Bloedsteen Hermtiet (rood) 

Noord Amerika: 

Goud (E175) 

grafiet met houten omhulsel 

Frans/Duitse uitvinding.  

Potlodenfabriek Faber opent in 

1849 als eerst Duitse fabrikant 

een verkooppunt in New York. 

6 jaar later een fabriek. 

Inmiddels een wereldwijd Het is 

lid van de Global Compact. Ze 

stimuleren ecologische cirkels 

d.m.v. herbebossingsprojecten 

en gebruik te maken va 

snelgroeiende houtsoorten. 

Gesteente met mineralen van 

ijzeroxide/roest (E172) 

 

Het edelmetaal goud is op vele 

plaatsen te vinden maar niet 

overal even makkelijk te 

delven.  

Zelfs goud wordt als een 

kleurpigment gebruikt.  

hout en grafiet India, Australië, Brazilië, China 

Tsjechië, Californië en 

Washington.  

 

 

Achterkant 

Noord Amerika: 

Potlood  

Noord Amerika: 

Bloedsteen/Hematiet (rood) 

Noord Amerika: 

Goud (E175) 

activiteit: 

Gezonde kantine. 

Faber-Castell heeft vanaf al 

oog gehad voor welzijn van zijn 

werknemers. Een gezonde 

kantine voor de voeding van de 

next generation sluit aan bij 

hun ideologie 

 

opdracht: 

pictionary it 

activiteit: 

 Pijl en boog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

Deze steen/mineraal wordt 

vermalen tot een rode pigment 

dit kan dienen als kleurstof en 

als medicijn.  

 

Welke geneeskrachtige 

eigenschappen worden hieraan 

toegeschreven?  

activiteit: 

 Colour your border 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht:  

Afvalmaffia:  

Stel:  

3 ton mobiele telefoons levert 1 

kilo goud.  

3 ton ruwe erts levert 150 gram 

goud. 

Hoeveel telefoons zijn dat? 

Hoeveel keer meer levert dat 

op? 
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Pigmentkaarten Zuid- Amerika  

 

Voorkant 

Meekleurend Zuid- Amerika: 

Zilver (E174) 

Zuid- Amerika: 

Scharlakenrood 

Het bestaat uit: Op vrijwel alle continenten 

komt zilver voor. zilver wordt 

aangetroffen in ertsen waar 

tevens zink, lood en koper in 

zit. 

1 gram scharlakenrood zijn 80 

vrouwelijke karmozijn kevertjes 

Je verdient deze kaart met de 

online opdrachten. 

Bolivia 

Zuid- en Midden- Amerika 

canada, mexico, peru 

Het kevertje leeft in 

subtropische gebieden. 

 

Achterkant 

kameleon Zuid- Amerika: 

Zilver (E174) 

Zuid- Amerika: 

Scharlakenrood 

 

 

activiteit  

@ De spaanse zilvervloot was 

gevuld met coloniale roofbouw. 

Sterk verbonden met 

ouderwets bijgeloof en 

gefantaseerde toekomst. Zing: 

Hij heeft gewonnen de zilveren 

vloot. 

 

 

opdracht: 

Uit welk lied komt de 

tekst.? Hij heeft gewonnen de 

zilvervloot.? zoek hem op en 

zing het. 

 

activiteit: 

 Kleurige handcraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

Spel: In de knoop uit de 

knoop. Dit spel staat in de 

activiteitenbank. 

  

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/472-levende-knoop-uit-de-knoop
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Voorkant 

Zuid-Amerika: 

Violet 

Zuid-Amerika: 

drakenbloed (rood) 

Zuid-Amerika: 

Anatto (rood/oranje/geel) 

(E160b) 

geraspt campechehout een 

hardhout.andere namen zijn 

provincie hout, blauw hout, 

bruin brailethout en bruin 

britzel. 

 

Raspen was zwaar werk en 

werd in rasphuizen 

(gevangenissen) door mannen 

gedaan.  

Wond rood hars van een 

“drakenbloedboom”.  

 

Dit pigment wordt nog steeds 

gebruikt door de italiaanse 

vioolbouwers. 

 

medicinaal: bevat stoffen die 

gebruikt worden voor 

medicijnen tegen kanker. 

Wordt onttrokken aan 

zaadhuiden van de 

orleaanboom boom (bixa 

orelllana). 

 

Deze kleurstof wordt gebruikt 

om kaas en boter 

aantrekkelijker te maken. 

 

west-indië, mexico, honduras, 

antilliaanse eilanden, 

Canarische eilanden, 

Zuid-amerika, Zuidoost- Azië, 

Oost-India, Australië  

Oost-Indië, Antillen, Brazilië 

 

Achterkant 

Zuid- Amerika: 

Violet 

Zuid-Amerika: 

Drakenbloed (rood) 

Zuid-Amerika: 

Anatto (rood/oranje/geel) 

(E160b) 

Activiteit:  

@ Het gebruik van Violet is een 

begin van de ontbossing. 

Doe de activiteit De longen van 

de wereld. 

 

 

opdracht: 

,  Neem een boomstam 

of pionierpaal mee over een 

parcours tussen de spelen. 

Activiteit: 

,@ Speel Poka of Pokatok 

 

 

 

 

 

opdracht: 

Noem fantasie boeken of 

films met een kleur in de titel.  

activiteit: 

,  Vaderlandsliefde: 

Oud-Hollandse spelletjes 

 

 

 

 

 

opdracht: 

,  Verplaatst je tussen 

de spelonderdelen op stelten, 

klompen of op blikken. 
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Voorkant 

Zuid-Amerika:  

Kalkwit  

Zuid-Amerika: 

Geelhout 

Zuid-Amerika: 

Karmijnrood 

Mengsel van kalk (E170), zout 

en water. 

Het krijt is een geologische 

tijdperk en duurde 145 tot 66 

miljoen jaar geleden. De dikke 

lagen kalksteen zijn ontstaan 

door een ophoping van 

kalkhoudende stoffelijke 

overblijfselen van in zee 

levende organismen.  

Verfstof gemaakt van geraspt 

tropisch hardhout. 

Cochenille(E120)  

70.000 gedroogde vrouwelijke 

Dactylopius(insect)en een 

beitsmiddel zoals aluin om te 

zorgen dat de kleur 

hecht.Wordt nog steeds 

gebruikt voor cosmetica en 

bv.de rode kleurstof in M&M. 

Wordt niet gegeten door 

vegetariërs en bij sommige 

geloofsovertuigingen. 

krijtrotsen en aardlagen.  tropisch hardhout uit tropische 

bossen  

Mexico Midden en Zuid-

Amerika Inca’s en Azteken 

 

Achterkant 

Zuid- Amerika 

Kalkwit 

Zuid-Amerika: 

Geelhout 

Zuid-Amerika: 

Karmijnrood 

activiteit:  

@ Gezondheidszorg. 

Calcium/kalk (E170) is nodig 

voor botten en het gebit. 

Belangrijkste bestanddeel van 

maagtabletten. En wordt als 

oplosmiddel van tabletten 

gebruikt. 

 

opdracht: 

Noem uitdrukkingen met 

wit erin. 

activiteit: 

 Help! de brug is weg. 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

 Loop over een balk.  

activiteit: 

Eten bij de Maya’s.  

De cochenille leeft op 

vijgcactussen bij verbieden van 

deze kleurstof ontstaat een 

insectenplaag.  

 

 

 

opdracht: 

Noem 6 verschillende 

etenswaren waarin E120 

verwerkt is. 
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Pigmentkaarten Australië  

 

Voorkant 

Australië: 

Sepiabruin 

Australië: 

Pannerood 

Australië: 

Rode oker 

zeekat sepia inkt 

Melanine is de van de inktvis. 

De Inktzakjes werden 

gedroogd,daarna vermalen tot 

poeder vervolgens met zout 

gekookt om het pigment eraan 

te onttrekken. 

Vermalen terracotta potten en 

pannen 

Terracotta is ongeglazuurd 

aardewerk van roodbakkende 

klei. 

Het mineraal Limoniet kleurt de 

kleisoorten die overal ter 

wereld in verschillende tinten 

worden gedolven. 

De inktvis leeft in verschillende 

zeeën 

Terracotta gebruiksvoorwerpen 

komen in heel de wereld voor. 

Aarde pigmenten zijn over heel 

de wereld te vinden. 

 

Achterkant 

Australië: 

Sepiabruin 

Australië: 

Pannerood 

Australië: 

Rode oker 

activiteit:  

@ Een brief uit de nieuwe 

wereld. 

 

 

opdracht: 

,  Groet elkaar tijdens 

de route in het Australisch. 

Knoop een Australisch 

gesprekje aan. 

activiteit: 

 Didgeridoo 

 

 

 

opdracht: 

Speel een stukje op je 

didgeridoo 

activiteit:  

 Nieuwe plekken  

 

 

 

opdracht: 

Wat is de overeenkomst 

tussen het hoofdbestanddeel 

van de rode planeet Mars en 

prehistorische grottekeningen? 
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Voorkant 

Australië: 

Gele oker 

Australië: 

Leigruis 

 Australië: 

Acid geel 

Het mineraal Limoniet kleurt de 

kleisoorten die overal ter 

wereld in verschillende tinten 

worden gedolven. 

 

Ijzeroxides zijn ook voor het 

pigment kleurbepaling.  

 

De Aboriginals gebruikten deze 

pigmenten het om hun lichaam 

te versieren. 

fijngemalen leistenen De gele kleur van de emoticon-

smiley 

Aarde pigmenten zijn over heel 

de wereld te vinden. 

Australië, Frankrijk, België, 

Duitsland, Canada, Oostenrijk, 

Zwitserland, Noorwegen, 

Noord Amerika. China,  

Het symbool werd door 

verschillende groepen gebruikt 

en kreeg daardoor allerlei 

verschillende betekenissen. 

 

Achterkant 

Australië: 

Gele oker 

Australië: 

Leigruis (licht blauw/grijs) 

Australië: 

Acid geel 

activiteit : 

nieuwe plekken  

 

 

 

opdracht: 

Oude muurschilderingen 

kunnen gedateerd worden aan 

de hand van aardetinten. Hoe 

dan?  

activiteit: 

@ Nieuwe samenleving/oude 

cultuur. Speel het spel Netbal. 

 

 

opdracht: 

, @ Zoek de spelregels en 

materialen op en speel met 

elkaar Netball. Plaats je 

speluitleg op de 

activiteitenbank van Scouting. 

Je mag ook kiezen voor een 

andere Australische activiteit 

wanneer iemand anders Netbal 

al heeft geplaatst. 

activiteit: 

 Nieuwe samenleving en 

oude culturen: Rafa Rafa-spel 

 

 

opdracht: 

Welke verschillende 

betekenissen heeft dit blije 

gezicht.  
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Voorkant 

Australië: 

Asgrijs  

Australië: 

Kohl/Carbon black  

Australië: 

Orchilla (paars) 

Pigment gemaakt van as.  

Het verbrande materiaal 

bepaald de grijstint.  

mengsel van roet en dierlijk 

vet. 

-galeniet, loodsulfide 

koolstof(E153) 

 

Onttrokken kleurstoffen uit 

korstmossen. Korstmossen zijn 

schimmels die hun 

voedingsstoffen betrekken uit 

algen.  

As is over heel de wereld te 

vinden. 

Make-up van de etrusken en 

de egyptenaren. Hiermee wordt 

ook huidversiering aangebracht 

door primitieve volkeren. 

Reageert sterk op milieu- en 

klimaatomstandigheden. 

 

Achterkant 

Australië: 

Asgrijs  

Australië: 

Kohl/Carbon black  

Australië: 

Orchilla (paars) 

activiteit:  

Bosbranden 

Verplaats je met de materialen 

die de brandweer  

gebruikt.  

 

 

 

 

 

opdracht: 

Spel vloer is lava. 

activiteit:  

 Laat je vuur een onderdeel 

van het programma zijn. Je 

combineert de activiteiten eten 

bij de Maya’s en bosbranden. 

In de pauze is het gemaakte 

eten een onderdeel. 

 

Opdracht: 

Brand een touwtje door dat 

1 meter boven de grond hangt. 

Je krijgt 1 lucifer voor het 

vuurtje. 

activiteit: 

School of the air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdracht: 

of doorfluisterspel. 
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Bijlage 6: overzicht alle kleuren en scorekaart 

Pigmentkaarten met daarop vermeldt de kleurstof of pigment   

De kern van kleur is het pigment.of de kleurstof. Deze vinden hun oorsprong in de natuur en zijn over 

heel de wereld te vinden. De kern van de regioactiviteit is het vinden van deze kleur kernen.  

De namen van de pigmenten (kleurstoffen die een hulpstof nodig hebben om te hechten) en 

kleurstoffen(hechten zonder hulpstof) zijn de titels van verschillende verhalen. Spannende, 

ontroerende, schokkende en grappige verhalen.  

 

Tip: Maak hier aantekeningen van. 

 

Om het geheel nog een beetje overzichtelijk te houden zijn hier de kleuren/inkten waar we mee gaan 

werken.  

Bruin • Van Dijck bruin/ 
Kasselse aarde 

• Kaki bruin 

• Mummie bruin/ 
caput mortuum,  

• Sepiabruin 

• Sienna en umber 

 Blauw • Wede 

• Kobaltblauw/ 
Delftsblauw 

• Ultramarijn 

• Indigo 

• Lichtblauw/grijs 

Roze • Roze 

• Amarant-roze 

 Paars • Tyrisch  

• Purper 

• Orchilla  

• Violet 

Rood • Vermiljoenrood 

• Kraplak 

• Karmijnrood 

• Drakenbloed 

• Bloedsteen/hematiet 

• Rode oker 

• Panne rood 

 Zwart • Gitzwart 

• Inkt 

• Kohl/carbon black 

• Ijzer gal 

Oranje • Orleaan,  

• Barnsteen/amber 

• Anatto 

 Grijs • Asgrijs  

• Potlood 

Geel • Indisch geel 

• Galsteengeel 

• Napels geel 

• Acid geel 

• Geelhout 

• Gele oker 

• Saffraan 

• Gember 

 Wit • Kalkwit 

• Loodwit 

• Ivoorwit  

Groen • Absint 

• Groene aarde/ 
terre verte 

• Sapgroen 

• Verdigris 

 Metaal • Goud 

• Zilver 

• Koper 
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Informatie: 

• Verfmolen De Kat, Zaanse schans www.verfmolendekat.com 

• De goedkope verfwinkel (fa.W.Verbeek jr.) Beestenmarkt 9, 2611 GA Delft 

www.degoedkoopeverfwinkel.nl 

• www.meubelrestauratieshop.nl  

• natuurlijke verfstoffen maken/ natuurmonumenten www.paintingplants.nl 

• https://isgeschiedenis.nl kleurgeschiedenis: verf is onbetaalbaar. 

  

http://www.verfmolendekat.com/
http://www.degoedkoopeverfwinkel.nl/
http://www.degoedkoopeverfwinkel.nl/
http://www.meubelrestauratieshop.nl/
http://www.paintingplants.nl/
https://isgeschiedenis.nl/
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Bijlage 7: online activiteiten ter voorbereiding 

@ Je hoort meer kleur in je taal dan dat je in de regenboog ziet. 

Dik in de verf zitten. Onze taal zit vol met spreekwoorden en gezegde waarin kleur in voorkomt.  

Het team dat de meeste spreekwoorden verzameld verdient een Kameleon-kaart 

@ Kleurige tongbrekers.  

Verzamel tongbrekers met kleur of voeg kleur toe aan de tongbrekers toe.  

Dit onderdeel is uitgewerkt met kaartjes voor het eindspel, door de douane.  

@ Voorbereiding thuis 

Bereid je voor op het eindspel en zoek per kleur de spreekwoorden, gezegden of uitdrukkingen. 

Antwoorden zijn te vinden op: www.woorden.org, spreekwoorden-gezegde.nl, spreekwoorden.nl, 

onzetaal.nl/ uitdrukkingen en spreekwoorden 

@ Regenboogwijk 

In verschillende wijken gebouwd rond de jaren 80 van de vorige eeuw hebben de straatnamen kleur of 

edelstenen (wordt ook vermalen tot kleurstoffen) verwijzingen. In een oude centrum zie je vaak 

verwijzingen naar het kleuren van stoffen.  

A. Maak een regenboog met foto’s waar je zelf bij de naambordjes staat  

B. Maak een GPS-art in een wijk met kleurnamen. (bijvoorbeeld Zoetermeer en Almere hebben 

grote wijken met kleuren straatnamen) www.runnersworld.com 

@ Kleur in reclame 

Wat zegt de kleur in een beeldmerk en marketing?  

Bekijk de logo’s van bedrijven op een andere manier. Vertel wat de kleuren in het beeldmerk je 

vertellen www.gethooked.nl 

@ Gebarentaal 

Hoe beeld je de verschillende kleuren in gebarentaal uit. Ga op zoek en maak er een spel mee. 

youtube gebarenliedjes www.hetgebaarvanvandaag.nl 

  

http://www.woorden.org/
https://spreekwoorden-gezegden.nl/
https://spreekwoorden.nl/
https://spreekwoorden.nl/
http://www.runnersworld.com/
http://www.gethooked.nl/
http://www.hetgebaarvanvandaag.nl/
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Bijlage 8: muziekopdrachten 

@,  Muziekstad Nashville     kleur: indigo blauw  

Music city Nashville, hoofdstad van de staat Tennessee Amerika is de hoofdstad van de 

countrymuziek maar dat is niet het enige muziekgenre dat de kleurrijke inwoners en bezoekers 

voortbrengen. Dus duik de Nashville recording studio in en stel jouw eigen kleuren popquiz samen. In 

de liedjes of band, artiestennaam komt een kleur voor. Het leukst is als je het lied zelf uit beeld, speelt 

of zingt. een spotify kleuren muzieklijst voor de regio spelen aanleggen is ook een top idee. 

 

@: Maak een kleur muziek quiz.  

Er zit een kleur in de titel of uitvoerende artiest/band.  

Met minimaal twee verwijzingen beschrijf je een lied en uitvoerende artiest.  

 

@:Je kan ook kleur in liedteksten tegenkomen.  

Bedenk een leuke vraag voor je mede-explorers.  

 

@.Muziekpuzzel. activiteit  

 

@ Zing een lied over / met kleuren. 
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Bijlage 9: alle opdrachten per onderdeel 

@ Voorbereidende activiteiten. 

Roze @  Europa Award  

Groene aarde/terre verte @  The Big five van europa.  

Verdigris (groen) @  Beelden in de regio 

Ivoorwit @ Kijk en vergelijk 

Inkt arabische gom @  Er is nog genoeg te doen 

Vermiljoen rood @  World scout Jamboree 2023  

Indisch geel 
 , @  Kleurrijk azië  

Gember/Kurkuma (oranje) @  wat is Holi-phagwa? 

Sepiabruin @  Een brief uit de nieuwe wereld. 

Leigruis (licht blauw/grijs) @ Netbal 

Zilver (E174) @  Zilvervloot 

Violet @  De longen van de wereld. 

Kalkwit @  Gezondheidszorg. 

Leigruis (licht blauw/grijs) @  Zet Netbal op de activiteitenbank 

Indigo (blauw) @  Opdrachten met muziek 

Drakenbloed (rood) 
, @  Spel Poka of Pokatok 

 

 

 Activiteiten met verplaatsing. 

van Dijck bruin / Kasselse aarde  Geeft een emmer water boven je hoofd door.  

Verdigris (groen) /  Beelden tikkertje 

Wede (blauw) 
 Geen wolkje aan de lucht.  

Loop met een rietje met een watje erop het parcour 

naar de speellocatie. 

Gitzwart   Vanaf het startpunt aan een lang touw w.c rollen 

rijgen om zo op de plaats van bestemming te komen 

Kaki bruin /  Communiceer d.m.v trommels een 

boodschap door.  
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Mummie bruin /  

caput mortuum   Waar gaan we heen? 

Kraplak (rood)  Loop als een rups naar de volgende opdracht. 

Inkt / Arabische gom 
 Loop met een w.c rol tussen je benen een 

parcours naar de speelplek. Halverwege moet je toch 

nog even heel nodig spijker poepen. 

Tyrisch purper (paars)  Het purple heart (Amerikaanse militaire 

onderscheiding) op een been staand doorgeven. 

Loodwit  

 1 op de 3 kinderen wereldwijd heeft een vorm van 

loodvergiftiging.  

Maak je zo klein mogelijk en leg zo de route naar het 

volgende onderdeel af. 

Ultramarijn   Overleef de overstroming 

Saffraan  Ga kruipend op je knieen naar deze activiteit als 

boetedoening voor de vele kinderarbeid. 

Galsteengeel  Loop over een stenen paadje naar de volgende 

opdracht. 

Gember / Kurkuma 
 Je loopt op weg naar je volgende opdracht door 

een Holi-phagwa feest. En wordt bestrooit met (zelf 

invullen) 

Amarant roze   loop met de hoelahoep zelfstandig draaiende om je 

middel naar de volgende opdracht. 

Barnsteen / amber / Zonnesteen  Doe een zonnegroet voordat je aan deze opdracht 

begint en sluit deze ook zo af. 

Violet  Boomstam/ pionierpaal Sjouwen op het parcours 

tussen de spelen. 

Orleaan (E160b)  Verplaatst je tussen de spelonderdelen op stelten, 

klompen  of op blikken. 

Geelhout   Loop over een balk. 

Sepia bruin  Groet elkaar tijdens de route in het australisch. 

Knoop een australisch gesprekje aan. 

Asgrijs   Verplaats je met de materialen die de brandweer 

gebruikt. Spel vloer is lava. 

Orchilla (paars)  School of the air. 
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 of  doorfluisterspel. 

 

 Activiteiten voor aankleding en thema 

Kobaltblauw/Delfts blauw 
 Glas en lood 

van Dijck Bruin/ 
Kasselse aarde  Waterfiets. 

Gitzwart 
 Internationaal met kralen. 

Tyrisch purper (paars) 
 Maak een wereldkaart. 

Loodwit 
 Chinees porselein 

Indisch geel 
 @  Kleurrijk azië  

Saffraan (oranje) 
 Karma 

Galsteengeel 
 Pionieren met bamboe 

Pannerood 
 Didgeridoo 

Rode oker 
nieuwe plekken  

Gele oker 
nieuwe plekken  

Indigo (blauw) 
 Muziekstad Nashville 

Goud (E175) 
 Colour your border 

Scharlakenrood 
 Kleurige handcraft 

Orleaan 
 Oud-Hollandse spelletjes 

 

 Extra opdrachten 

Sienna en umber 
 Vliegtuigspel 

Absint(groen) 
Delen van ervaringen 

Wede (blauw) 
Parachute spel 

Kaki bruin 
 Het afrikaanse ritme 

Napels geel. lood-tin geel 
 Drinkwater 

Kraplak (rood) 
 Afrikaanse overlegvorm 

Acid geel 
 Rafa Rafa 

IJzer gal (zwart) 
 Vlag veroveren 

Amarant roze (E123) 
 Hula Hoop 

Barnsteen / Amber / Zonnesteen 
 Totemdieren 
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Bloedsteen/Hematiet (rood) 
 Pijl en boog. 

 

Pauze activiteiten 

Sapgroen (E140) 
Bushcraft maaltijd 

Smaragdgroen 
Meditatie 

Potlood 
Gezonde kantine. 

Karmijnrood 
eten bij de Maya’s. 

Drakenbloed (rood) 
, @ Spel Poka of Pokatok 

 

Voor de activiteiten in het eindspel zie bijlage 10a. 
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Bijlage 10a: eindspel met afvinkkaarten 

Inleiding eindspel 

Na alle activiteiten over de wereld te hebben gedaan is het tijd om naar huis te gaan. Dan moeten we 
ook door een douane! Bij de douane word gevraagd of je nog iets hebt aan te geven. Je zegt 
natuurlijk: “Ja”, want de pigmenten en kleurstoffen (de pigmentkaarten, die jullie gedurende de reis 
hebben gevonden/verdiend) moeten aangegeven worden. Er moet over de verschillende grondstoffen, 
(de pigmentkaarten) invoerbelasting betaald worden.  
 
De invoerbelasting bestaat uit het uitvoeren van een korte opdracht per pigmentkaart. Deze 

activiteiten weergegeven met een . Tijdens de onlineactiviteiten is een deel van de antwoorden 
hierop al voorbijkomen.  
 
Bij het eindspel doet iedereen mee. Als niemand van jouw groepje de pigmentkaart heeft kunnen 
bemachtigen zijn er toch nog kansen, want als iemand van je groep wel de invoerrechten (opdrachten 
van het eindspel) heeft maar niet de pigmentkaart kun je ruilen met een ander groepje om jouw 
kleurenspectrum compleet te maken.  
 
Organisatie eindspel 

Maak een douanepost per werelddeel. Hier kunnen de groepjes de benodigde opdrachten doen. Het 
kan zijn dat sommige pigmenten een vrijstelling hebben (doordat een opdracht al in de voorbereiding 
is uitgevoerd).  
In de volgende pagina’s zijn aftekenkaarten voor de douane toegevoegd. 
 
Wanneer er veel deelnemers aan de regio-activiteit zijn, kan er voor worden gekozen dat een groepje 
slechts een deel van de acht opdrachten kan doen. Ze mogen dan zelf kiezen welke pigmenten ze 
door de douane willen meenemen (lees: welke opdrachten ze doen). 
 
Puntentelling 

Hoe compleet is jullie kleurenspectrum?  
Het meest gevulde kleurenspectrum is de meest ervaren kleurenspecialist ofwel de winnaar! De 
verdiende kameleon-kaarten kun je hier als joker inzetten. 
Bij de puntentelling kijk je eerst naar de basiskleuren (zie bijlage 6). Dus verzamel eerst de regenboog 

met basiskleuren (bruin – roze – rood – oranje – geel – groen – blauw – paars – zwart – grijs – wit – 

metaal) en daarna zoveel mogelijk pigmenten.  

 

Voorbeeld: 

Er zijn 7 rode pigmenten (vermiljoenrood, kraplak, karmijnrood, drakenbloed, bloedsteen/hematiet, 

rode oker en panne rood). Je hebt er voor de regenboog minimaal 1 nodig. Maar bij een gelijke stand 

tellen alle pigmenten afzonderlijk. 

 

De groep met de meeste kleurgroepen is de winnaar. Bij gelijke stand telt het aantal verschillende 

pigmenten en de minste jokers. 

 

Bij het eindspel horen de bijlages 10a t/m 10e. Dit zijn opdrachten en antwoorden in het eindspel. 
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Douanepost Europa af- 
vinken 

Roze  
Tongbrekers 

Al die verschillende Europese talen uitspreken is moeilijk. 

 

Kobalt blauw 
delfts blauw 

Groene aarde/ 
terre verte 

Beeld de The Big Five(dieren) van Europa of Nederland uit.  
 

Wolf  
(Iberische) Lynx 
Wisent (Europese bizon) 
Veelvraat  
Bruine beer. 

Edelhert 
Ree 
Wild zwijn,  
Bever  
Zeehond 

Sienna en 
umber 

Welke medicinale functies hebben de aardpigmenten voor de 
prehistorische mensen? 

 

Verdigris (groen) Beelden tikkertje 
 

Van Dijck Bruin/ 
Kasselse aarde 

Geeft een emmer water boven je hoofd door.  

Absint (groen) Geef verschillende spreekwoorden met een kleur die over alcoholische 
drank (over) consumptie gaan. 

 

Wede Geen wolkje aan de lucht.  
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Douanepost Afrika 
af- 
vinken 

Gitzwart  Als we het hebben over een gitzwarte bladzijde uit de geschiedenis. Waar 
hebben we het dan over? Geef wat voorbeelden van misstanden 

 

Kaki bruin Communiceer een boodschap door middel van trommels.  
 

Napels geel. 
lood-tin geel 

We weten niet veel over de schilder Johannes van Meer. Wat we wel weten 
is dat hij heel veel de kleur lood-tin geel gebruikte. Hij heeft veel kinderen 
op jonge leeftijd verloren. Hij is op jonge leeftijd met een kort ziekbed in 
razernij gestorven. Aan welke doodsoorzaak denk je? 

 

Mummie 
bruin, 
 caput 
mortuum  

Wie heeft als eerste een vervangende mummie. (door iemand in te pakken 
met WC-papier) Vooral jonge sterke gemummificeerde mensen waren 
populair als grondstof voor een wondermiddel dat je gebruiker kracht gaf. 

 

Kraplak Loop als een rups  

Ivoorwit  Let op stropers!!! 

We weten allemaal dat dit illegale handel is.  

Je kunt de douane inpalmen door indruk te maken met je sportkennis. 

Vertel eens over de kleuren in de wielersport, voetbal of…. 

 

Inkt Loop met een WC-rol tussen je benen een parcours.  

Tyrisch 

purper 

Op één been staand iets doorgeven door de hele groep  
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Douanekaart Azië 
af- 
vinken 

Vermiljoen rood Benoem de kleuren van de vlag van Korea aan de hand van 
filmtitels. 

 

Loodwit Maak je zo klein mogelijk en leg zo de route naar het volgende 
onderdeel af 

 

Indisch geel Benoem  de kleuren van de regenboog in de muziek. 
Een kleur in de titel of bandnaam.  

 

Ultramarijn (blauw) Beschrijf het logo van de Nederlandse Spoorwegen. Waar staan 
de kleuren voor? 

 

Saffraan Ga kruipend op je knieën naar deze activiteit als boetedoening 
voor de vele kinderarbeid. 

 

Smaragd (groen) 
emerald 

Vraag:  

• In welk modern sprookje is een stad opgetrokken in 
Smaragd/Emerald?  

• Welke kleur ogen heeft de betoverende Joline bezongen 
door Dolly Parton?  

 

Galsteengeel Loop over een stenen paadje naar de volgende opdracht.  

Gember / 
Kurkuma(oranje) 

Wat eet ik? E140-E161j 
 
Wat eet ik? E140 - E162 – E160c – E160a - E161i-E161e 
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Douanekaart Noord-Amerika 
af- 
vinken 

Sapgroen (E140) Welke planten die je tegenkwam tijdens wildpluk  wandeling geven 
een kleurstof af.  

 

IJzer gal (zwart) List en bedrog. Een goede advocaat weet met veel gepraat je eruit te 
redden. Geef verschillende uitdrukkingen met het woord gal.  

 

Indigo Opdrachten met muziek  

Amarant roze Loop met de hoela hoop zelfstandig draaiende om je middel naar de 
volgende opdracht. 

 

Barnsteen, amber 
zonnesteen 

Doe een zonnegroet voordat je aan deze opdracht begint en sluit deze 
ook zo af. 

 

Potlood Pictionary it. 
 

Bloedsteen 
Hermtiet (rood) 

Deze steen/ mineraal  wordt vermalen tot een rode pigment dit kan 
dienen als kleurstof en als medicijn.  
 

Welke geneeskrachtige eigenschappen worden hieraan 
toegeschreven? 

 

Goud (E175) 3 ton zaktelefoons levert 1 kg goud. 
3 ton ruwe erts levert 0,15 kg. 
Hoeveel telefoons zijn dat?  
Hoeveel keer meer levert dat op? 

Smartphone weegt tussen de 100 en 200 gram. mobiele telefoon 
weegt minder dan 100 gram.  
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Douanekaart Zuid-Amerika 
af- 
vinken 

Zilver (E174) Uit welk lied komt de tekst.? Hij heeft gewonnen de zilvervloot.? Zoek 
hem op en zing het. 

 

Scharlakenrood Spel: In de knoop uit de knoop / gordiaanse knoop 
 

Violet Neem een boomstam of pionierpaal mee over een parcours tussen de 
spelen. 

 

Drakenbloed 
(rood) 

Noem fantasie boeken of films met een  kleur in de titel. 
 

Anatto Verplaatst je tussen de spelonderdelen op stelten, klompen of op 
blikken. 

 

Kalkwit Noem uitdrukkingen met “wit” erin.  

Geelhout Loop over een balk.  

Karmijnrood Noem 6 verschillende etenswaren waarin E120 verwerkt is. 
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Douanekaart Australië 

 

Sepiabruin Groet elkaar tijdens de route in het Australisch. 
 

Panne rood Speel een stukje op je didgeridoo.  

Rode oker Wat is de overeenkomst tussen het hoofdbestanddeel van de rode 
planeet Mars en prehistorische grottekeningen?   

 

Gele oker Oude muurschilderingen kunnen gedateerd worden aan de hand van 
aardetinten. Hoe dan?   

 

Leigruis Zet Netbal of een andere Australische activiteit op de activiteitenbank  

Acid geel Welke verschillende betekenissen heeft dit blije gezicht.  
 

Asgrijs De vloer is lava  

Kohl/Carbon 
black 

Brand een touwtje door dat 1 meter boven de grond hangt.  

Orchilla (paars) Doorfluisterspel. 
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Bijlage 10b: antwoorden op de vragen 

Douanepost Europa af- 
vinken 

Sienna en umber Welke medicinale functies hebben de aardpigmenten voor de 
prehistorische mensen? 
 

Zonnebrand, ijzer/vitamine en preparaat voor ontwikkeling hersenen.  

 

Absint (groen) Geef verschillende spreekwoorden met een kleur die over 
alcoholische drank (over) consumptie gaan. Voorbeelden: 

• Hij is blauw- Hij heeft teveel gedronken. 
• Hij is lid van de blauwe knoop. -Hij drinkt nooit alcohol. 
• Het werd hem groen en geel voor de ogen.- Hij werd 

misselijk. 
• Een bruin café- Een café in authentieke Nederlandse stijl. 
• Op zwart zaad zitten- Geen geld meer hebben. 
• In de rode cijfers komen- schulden krijgen. 
• Zwarte handel drijven of zwarte markt.- Zonder belasting af 

te dragen goederen verkopen. 
• Het grijs maken.- Het te erg maken.  
• Hij ziet er bruin uit- Het is zorgwekkend. 
• Een grijze muur zien. - Alles van een slechte kant zien. 
• op een zwarte lijst staan- niet vertrouwd worden, verdacht 

of uitgesloten worden. 

 

Douanepost Afrika af- 
vinken 

Napels geel. lood-
tin geel 

We weten niet veel over de schilder Johannes van Meer. Wat we wel 
weten is dat hij heel veel de kleur lood-tin geel gebruikte. Hij heeft 
veel kinderen op jonge leeftijd verloren. Hij is op jonge leeftijd met een 
kort ziekbed in razernij gestorven. Aan welke doodsoorzaak denk je? 
 

(Antwoord: Dit zijn aanwijzingen die kunnen duiden op 
loodvergiftiging). 

 

Ivoorwit Let op stropers!!! 

We weten allemaal dat dit illegale handel is.  

Je kunt de douane inpalmen door indruk te maken met je sportkennis. 

Vertel eens over de kleuren in de wielersport, voetbal of…. 
 
Witte trui (jongerenklassement Tour de France),  
Gele trui (leider in klassement Tour de France), - Gele kaart (voetbal) 
- Goddelijke Kanaries (Braziliaanse elftal) 
Oranje (Nederlands elftal),  
Rode duivels (Belgisch elftal), - Rode kaart (voetbal),  
Roze trui (Giro d’Italia),  
Azzuri (blauw, Italiaanse elftal), les Bleus (Franse elftal) 
Groene trui (puntenklassement Tour de France), Boys in Green (Ierse 
elftal) 
Zwart (scheidsrechter voetbal) 
Regenboogtrui (wereldkampioen) 
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Douanekaart Azië af- 
vinken 

Vermiljoen rood Benoem de kleuren van de vlag van Korea aan de hand van filmtitels. 
 
Kleuren van de vlag: rood-blauw-zwart- wit. 

 

Ultramarijn 
(blauw) 

Beschrijf het logo van de Nederlandse Spoorwegen. Waar staan de 
kleuren voor?  
 
Geel is voor het volk toegankelijk en betaalbaar  en  
Blauw staat voor verre reis (ultramarijn = overzee, heel ver 
weg)  Tevens wordt ultramarijn koningsblauw genoemd. Koninklijk 
vervoer voor iedereen betaalbaar.  

 

Smaragd (groen) 
emerald 

Vraag:  
 
In welk modern sprookje is een stad opgetrokken in 
Smaragd/Emerald?  
De Smaragden stad uit De Tovenaar van Oz is  een metafoor voor de 
magische vervulling van dromen. Een erg aanlokkelijke stad want 
iedereen heeft zijn/haar  dromen. 
 
Welke kleur ogen heeft de betoverende Joline bezongen door Dolly 
Parton?  
Emerald green 

 

Gember / 
Kurkuma(oranje) 

Wat eet ik? E40-E161j  
(Antwoord: sla met zalm, garnaal, kreeft of krab) 
. 
Wat eet ik? E140 - E162 – E160c – E160a - E161i-E161e  
(Antwoord een gemengde sla met rode biet, rode paprika, peen/zoete 
aardappel, mais en viooltjes). 

 

Douanekaart Noord-Amerika af- 
vinken 

Sapgroen (E140) Welke planten die je tegenkwam tijdens wildpluk  wandeling geven 
een kleurstof af.  
(Mogelijke antwoorden: boterbloem, rozenbottel, viooltjes, bladgroen, 
eik/ looizuur, meekrapplant, wede/indigofera/ kruisbloemenfamilie, 
planten uit de resedafamilie/ wilde reseda en wouw, amarant familie/ 
Varkenskruid) 

 

IJzer gal (zwart) List en bedrog. Een goede advocaat weet met veel gepraat je eruit te 
redden. Geef verschillende uitdrukkingen met het woord gal.  

• Zwartgalligheid -  
Somberheid, zwaarmoedig of melancholiek. 

• De gal loopt over -  
Boos worden 

• Zijn pen in gal en alsem dopen -  
Erg negatief of kwetsend schrijven. 

• Zijn gal spuwen/uitbraken. -  
Iets afkeuren en dat duidelijk laten merken. 

• De baars vergallen. -  
De zaak laten mislukken. 

• De bot kunnen gallen.-  
Een moeilijke taak aan kunnen. 
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Barnsteen, amber 
zonnesteen 

Doe een zonnegroet voordat je aan deze opdracht begint en sluit 
deze ook zo af. 

 

Bloedsteen 
Hermtiet (rood) 

Deze steen/ mineraal  wordt vermalen tot een rode pigment dit kan 
dienen als kleurstof en als medicijn.  
Welke geneeskrachtige eigenschappen worden hieraan 
toegeschreven? 
 
stimulator van het immuunsysteem. Het is een hulpmiddel om het 
lichaam extra kracht en balans  te geven. 

 

Goud (E175) 3 ton zaktelefoons levert 1 kg goud. 
3 ton ruwe erts levert 0,15 kg. 
Hoeveel telefoons zijn dat?  
Hoeveel keer meer levert dat op? 

Smartphone weegt tussen de 100 en 200 gram. mobiele telefoon 
weegt minder dan 100 gram.  
 
(Antwoord: We nemen als rekeneenheid 100 gram = 0,1 kilo; 3 ton = 
3000 kilo. 
3000 kg : 0,1 kg = 30.000 telefoons  
1:0,15= 6,67  keer zoveel.) 

 

Douanekaart Zuid-Amerika af- 
vinken 

Karmijnrood Noem 6 verschillende etenswaren waarin E120 verwerkt is. 

(Antwoord: melkproducten met een rode kleur, rode M&M, dextrose 
rolletjes, winegums, rode pompelmoes, Texas paprika chips, 
groentenburger, ijsspikkels, natural whitening kauwgom, snoep 
horloges en nog veel meer). 

 

Douanekaart Australië 
 

Gele oker Oude muurschilderingen kunnen gedateerd worden aan de hand van 
aardetinten. Hoe dan?   

Aardetinten hebben als hoofdbestanddeel ijzer. Ijzer wordt 
aangetrokken tot het magnetisch noorden, als een kompas. De 
ijzerdeeltjes zijn door het gebruik in de kleurstof gefixeerd op de muur. 
Het magnetische veld verschuift iets. Men berekent de ligging van het 
magnetische noorden, op het moment van het aanbrengen van de 
kleurstof, uit. zo kan bij benadering aangegeven worden wanneer de 
muurschildering gemaakt is.  

 

Rode oker Wat is de overeenkomst tussen het hoofdbestanddeel van de rode 
planeet Mars en prehistorische grottekeningen?  
 
Rode oker  
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Acid geel Welke verschillende betekenissen heeft dit blije gezicht.  
 

• smiley of emoticon 

• 1963 gecreëerd door harvey Ball voor een 
verzekeringsmaatschappij 

• jaren 70: Have a happy day 

• jaren 80: Symbool van de subculturen acid house en new beat 
• jaren 90: Jongerencultuur 
• fenomeen in de internetcultuur als emoticon 

• smiley in de film forrest Gump. 
• computerspel Mijnenveger. 

• smileys verkrijgbaar als snoepgoed 
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Bijlage 10c: tongbrekers 

 

De kat krabt de krullen van de trap Nat groen gras is glad groen gras. 

Was je wel je witte was? Wou je dat ie witter 

was? Was je wel je was? 

De witte waswijven wilden weer wassen 

wanneer wij wisten waar weer warm water was. 

Pong pingpongde de pimpelpaarse pingpongbal 

naar Ping. Ping pingpongde de purple paarse 

pingpongbal naar Pong. 

De Postkoetsier koetsier poetst met de 

pimpelpaarse postkoetspoetsdoek. 

De violet vliegende vis vliegt de viridian 

versierde vogel versneld vooruit. 

De violet vliegensvlugge vlieg en het paynesgrijs 

passerende paard zagen het vliegende 

parmante paard veeleisend praten. 

Onder de afwas viel de asgrijze asbak in de 

afwasbak. 

Trollen rollebolle als dollen in de donker diep 

grijze drollen. 

Kraplak kraakheldere kragen kraken 

kraakhelder. 

De kobalt kleurige kralen kleurde kleurig met de 

karmijn en korengele geklakeleere kleurige 

kralen. 

Zeven zwarte zwanen zwemmen in de 

Zuiderzee. 

Wij smachten naar achtentachtig prachtige 

nachtblauwe nachten. 

Blauwe Brammetje is het brave broertje van 

Brouwende Brechtje. 
Gooi geen groene groenten in de grote gracht. 

Hoor de kleine kleurige klompjes klepperen op 

de kleikleurige klinkers. 

Willem Wever weeft warme wollen witte winter 

wanden. 

Acht aardige aardkleurige aardmensen aten 

achtentachtig aardedonkere aardappels. 

Ik rippelstippel zomersproet zonder sproet vraag 

aan roze-rode zomersproet hoeveel sproeten 

heb jij? (activiteitenbank: Dippel Stippel) 

Landschaps groen gehandschoende handen. Kinderlijk kleurige kitscherige kerstkitsch. 

 

  

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/11692-dippel-stippel
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Bijlage 10d: kleurcodes in de sport 

De kleurcodes in de sport. Iedere sport heeft zijn eigen regels en codes. Ken je de betekenis van de 

truien in de tour de France? Waar staan de kleuren van de verschillende voetbalclubs voor? Wat 

wordt er bedoeld met de kaarten die de scheidsrechter omhoog steekt? En zo zijn er nog meer 

vragen. We hebben wederom er een aantal in de bijlagen uitgewerkt. Leuker en spannender is als de 

explorers zelf met vragen en antwoorden komen. Alles over de tour:www.bicycling.com. 

  

http://www.bicycling.com/
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Bijlage 10e: potlood en gitzwart 

 

Pictionary (potlood) 

Slavenhandel en slavernij zijn misdaden tegen 

de mensheid. 

Katoenplantage wordt bewerkt door 

slaafgemaakten 

Miljoenen mensen is leed aangedaan. Slaafgemaakten verbouwen koffie op de 
plantages. 

Iemand brandmerken Slaafgemaakten verbouwen rietsuiker op de 

plantages. 

Iemand tot slaaf maken Slaafgemaakten werken op de cacaoplantages 

Een gitzwarte bladzijde uit de Nederlandse 
geschiedenis.  

Slaafgemaakten verbouwen tabak op de 

plantages. 

Aan zijn snoer rijgen  

(betekenis: tot volgeling maken) 

 

 

Antwoorden bij Gitzwart: voorbeelden van zwarte bladzijden: 

De slavenhandel door de West-Indische 
Compagnie heeft bijgedragen aan de status van 
de Nederlanden als economische wereldmacht. 

Aardewerk of sterke drank ruilen voor mensen / 
toekomstige slaven. 

Aanvankelijk deed Nederland niet aan 
slavenhandel. Dat ging in tegen de Christelijke 
normen en waarden. 

Amsterdamse glaskralen als ruilmiddel met 
Afrika voor huiden, ivoor en goud 
 

Bijbelboek Genisis (Hoofdstuk 9) - waarvan de 
nakomelingen van Cham tot slavernij vervloekt 
worden gaf een rechtvaardiging voor de handel 
in niet-Christenen. 

De slaveneigenaar betaalde zijn slaven met 
kralen. 

De VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) 
was in de 17e en 18e eeuw de spil van de 
slavenhandel in Zuidoost-Azië 

Slaven gebruiken de kralen als betaalmiddel op 
de plantages in de winkels beheert door de 
plantage eigenaren. 

MCC (Middelburgse Commercie Compagnie) 
specialiseerde zich vanaf 1740 in 
transatlantische slavenhandel. 

Slaven als bruidschat 

Hoge sterfte op de slavenschepen door slechte 
leefomstandigheden. 

Er waren voorgedrukte bestellijsten voor slaven. 

Mensen met een eigendomsteken brandmerken. 
(een merk in de bovenste huidlaag schroeien) 

Mensen vastketenen / geketende slaaf 
gemaakten. 

Een kleine groep mensen werd heel rijk en 
creëerde veel werkgelegenheid voor grote 
groepen mensen voor een karig loon waar ze 
niet of nauwelijk van rond konden komen. 
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Bijlage 11: Afrika – Veilig & Gezond 

Werelddeel: Afrika 

Activiteitengebied: Veilig & Gezond 

 

Hieronder vind je een aantal kaartjes die je als explorers met elkaar kunt bespreken. 

Het zijn allemaal kaartjes die met veilig en gezond te maken hebben! 

 

Bespreek hoe je mensen in 
vrede met elkaar kan laten 
leven. Denk aan diverse 
stammen in Afrika na een 
stammenoorlog! 

Kinderen met een handicap 
worden in Afrika vaak 
genegeerd. Het wordt ervaren 
als een schande! Hoe kunnen 
deze kinderen geholpen 
worden? 

Onveilige sex komt veel voor in 
Afrika. Zo zijn er veel Soa’s die 
voor komen en ziektes als AIDS! 
Wat vind jij belangrijk dat 
mensen weten over deze 
ziektes. 

Honger is een bekend fenomeen 
in Afrika. Er zijn diverse 
voedselprogramma's in Afrika. 
Hoe zou jou voedselprogramma 
er uit zien? 

In Afrika komt nog veel 
analfabetisme voor. Bedenk met 
elkaar een manier om dit te 
verminderen! 

Naar school gaan als je 
menstueert? Dat lijkt van 
zelfsprekend maar voor meisjes 
in Kenia is dit niet. Wat kan je 
hier aan doen? Wat zijn de 
gevolgen als er niets verandert? 

Er zijn veel oorlogskinderen in 
Afrika. Maar hoe haal je de 
oorlog uit een kind? Wat zou jij 
kinderen aanbieden? 

Er zijn diverse oorzaken  crisis 
voedselproductie. Welke zijn dit 
volgens jou en wat zou je 
kunnen doen? 

Vooral in Afrika is de 
gezondheidszorg niet wat het 
zou moeten zijn. Door gebrek 
aan kennis is het lastig ziekten 
te voorkomen. De bevolking 
weet vaak weinig van hygiëne 
af, toegang tot sanitaire 
voorzieningen is slecht en ook in 
ziekenhuizen in Afrika ontbreekt 
het aan een goede hygiëne. Wat 
kan je doen om dit te 
verbeteren? 

Er zijn vele hulporganisaties die 
Afrika als hun werkgebied 
hebben. Voor welke zou jij je in 
willen zetten en waarom? 

Er zijn door armoede, ziektes en 
geweld heel veel weeskinderen 
in Afrika. Bedenk met elkaar wat 
je deze kinderen kan bieden! 

Bedenk een project wat je met je 
afdeling kan doen om een 
hulporganisatie te steunen,  

Voor welk probleem in Afrika 
zou jij je in willen zetten en wat 
zou je dan doen? 

Cooling down the planet is een 
project in Afrika om “droge” 
grond weer vruchtbaar te 
maken.  
Hoe zouden jullie dit 
aanpakken? 

Bedenk een vraag over een 
gezondheidsprobleem die zich in 
Afrika afspeelt en bespreek 
deze. 
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Bijlage 12a: Azie – Internationaal (uitleg) 

Werelddeel: Azie 

Activiteitengebied: Internationaal 

 

 

 
 

De eerstvolgende World Scout Jamboree is in Korea 2023. Daar kan jij bij zijn! Er komen heel veel 

nationaliteiten op een jamboree. Niet elk land heeft zulke kleurrijke uniformen als wij Nederlanders. 

Kunnen jullie de  Vlaggen en scouts bij elkaar zoeken? 

In een andere bijlage zijn landen met vlaggen en foto’s van scouts te vinden. Helaas niet van alle 

landen zijn foto’s kan jij de serie compleet maken? 

 

Van de landen waar een foto van is kun je hier de strook van uitknippen. Knip de vlag, land en foto los 

van elkaar. Mix de boel door elkaar. Dan wordt het een uitdaging om alles weer kloppend te maken! 

Door uniformen te kunnen herkennen weet je ook uit welk land men komt. Das een mooie 

voorbereiding voor als je naar de Jamboree gaat of een kamp in het buitenland onderneemt. 

 

Hieronder een voorbeeld van een strook! 

 

 

 
 

Nederland 

 

Plaats hier een foto van 
jezelf eventueel met een 
paar anderen waarbij het 
uniform wordt gedragen! 

 

 

In de bijlage “Foto’s Explorers over de wereld: Internationaal-Azie” vind je meerdere stroken van 

diverse landen.  

Plaats bij de foto van Nederland een foto van jezelf eventueel met een paar anderen waarbij het 

uniform wordt gedragen! Verder zie je een paar landen zonder foto! De uitdaging is om daar een foto 

bij te zoeken. 

 

Nog een uitdaging: Om bij de lege stroken zelf een land, vlag en foto te zoeken!  

 

Als je dit allemaal gedaan hebt dan heb je 20 stroken die je los kan knippen en deze door andere 

explorers bij elkaar kan laten zoeken! 
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Bijlage 12b: Azie – Internationaal (foto’s)  
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Bijlage 13: Azie – Sport & Spel 

Werelddeel: Azie 

Activiteitengebied: Veilig & Gezond 

 

 

Overleef een overstroming met overstroming met huis, tuin en keukenspullen.  
 
 

Even een rondje om het huis of clubgebouw lopen. 
Wat kom je tegen dat genoeg opwaartse druk geeft om in te kunnen varen? 
Zo is het iemand gelukt om in een metalen badkuip te varen. 
 
Er zijn heel veel meer manieren en materialen waarmee je dit kan proberen. 
Daag elkaar uit om een standaard vlot van pionierpalen, touw en tonnen te vermijden en ga op zoek 
naar andere materialen. 
 
Denk hierbij aan: 
Melkpakken, frisdrank flessen, touw, tape, en een speciekuip, ton of planken. 
 
Als je ondiep water in de buurt hebt is het makkelijk uitproberen, wat dieper water kan meer hilariteit 
opleveren. Denk dan wel aan de veiligheid. 
Zo doe je altijd een boei of ander drijvend object aan je vaartuig binden zodat je deze altijd terug kan 
vinden, mocht het vaartuig zinken. 
 
Top als je vaartuig blijft drijven, dan kan je een stuk varen, en heb je de overstroming overleefd! 
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Bijlage 14: Noord-Amerika – Veilig & Gezond 

Werelddeel: Noord Amerika 

Activiteitengebied: Veilig & Gezond 

 

Spel A: De gezonde kantine 

De gezonde kantine wordt gespeeld volgens het Zweedse renspelmethode. 

Dit houdt in dat er over het terrein/stuk bos een aantal kaarten verstopt zijn die gezocht moeten 

worden. De kaarten zijn genummerd en kunnen op volgorde of kriskras door elkaar opgehangen 

worden. Het is maar hoe je het afspreekt met elkaar! 

De groepjes starten vanaf een centrale plek. Zij hebben een vragenlijst en gaan in estafette op zoek 

naar de antwoorden op de vragen, Na het beantwoorden komt men terug bij de centrale post en gaat 

de volgende van het groepje verder zoeken.  

Je kunt zelf de vragen bedenken over gezond eten en bewegen. 

 

 

Spel B: Natuurlijke kleurstoffen in je voeding. 

Een hele boodschappenkar vol met producten met e nummers die op de pigment kaarten 

voorkomen.De kleurstoffen komen van planten met gezonde eigenschappen. De loze calorieën in 

deze producten heb je echt niet nodig. Verdeel de boodschappen over de, met e nummers 

gecodeerde,  boodschappen mandjes. De manden staan verspreid over het veld. Maak er een 

wedstrijd van door iedere groep zijn eigen kleur winkelmandje te laten vullen. 

 

Natuurlijke kleurstof voorbeelden van toepassingen. 

Gember/kurkuma E100 Kleuren rijst,  
margarine,  
mosterd,  
sauzen en soepen. 

Sapgroen E140 Groene planten en groene algen 
Denk aan je wildplukwandeling. 
Pepermunt en pastilles 
Pistache reep 
Smoothie 
Super winegums 

verdigris 
donkergroen E141 

kopercomplexen 
Snoepjes 
kauwgom 
Smoothy 
winegums 

amarant E123 

(Er is ook een chemische variant.) 

Borrelnoten 
Aperitief Wijnen 
Alcoholische dranken 
vis(kaviaar) 
Vruchtenconserven, jam, ijs 

anatto E160b Deze kleurstof wordt o.a gebruikt om kaas en 
boter aantrekkelijker te maken. 
Vleeskroket,  
bitterballen,  
chips onion/american/paprika,  
vega schijf en  
pizza, 
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karmijnrood E120 aardbei/fruit drank 
dextrose lollies,  
eetpapier, 
ijsprikkers, 
m&m’s ,  
Natural whitening  
kauwgom,  
roze pompelmoes mix,  
Texas paprika,  
verse drinkyoghurt,  
roze koeken. 

rode kool E163, Flower candy 
Engelse wine gums 
Fruit en soja- sinaasappel passievrucht 
Yogertdrank  fruitkers 

rode biet E162 Yoghurt,  
frisdrank,  
soep, 
ijs,  
kauwgom,  
jams,  
soja-gehakt. 

 

 

 Maak panne rood door terracotta potten en pannen te vermalen. 

Terracotta is ongeglazuurd aardewerk van roodbakkende klei. 

 Stel je menukaart samen aan de hand van gezonde E-nummers. Benoem de E-nummers. 
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Bijlage 15: Noord-Amerika – Sport & Spel 

Hula Hoop        kleur: amarant roze 

Hula is een Hawaiiaanse dansvorm. Je zou denken dat de Hoela Hoop daarmee ook uit Hawaii komt. 

Dit is echter niet waar. De term Hula Hoop komt van Britse zeilers die in de 14e eeuw de Hawaiianen 

de Hula zagen dansen. De hoop was er nog niet bij. Op andere plekken in de wereld kende men wel 

de hoop. Eeuwen later en heel veel ontwikkelingen over de hele wereld, heeft Amerika wel de 

merknaam Hula Hoop weten vast te leggen. Hula hooping is niet alleen kinderspel. Een hula-hooping 

workout versterkt je spieren, geeft een boost aan je cardio en geeft vooral plezier. Kijk of je in je 

omgeving hoelahoeps kan vinden met gewichtjes erin, deze maken dat je er een workout van kan 

maken. De kleur geeft vaak de zwaarte van de hoelahoep aan. Zelf maken kan ook en dan met leuke 

kleurtjes versieren. De kinderversie van hoelahoep is vaak te licht. Voor een volwassen hoelahoop 

zonder blauwe plekken; ikscoutthuis.scouting.nl  gebruik hier de zoekterm: hoepelen  

 

Wikipedia : Hooping is het manipuleren van een artistieke beweging of dansen met een hoepel. 

Hoepels kunnen van metaal, hout of plastic zijn. Hooping combineert technische bewegingen en trucs 

met freestyle of technisch dansen. Hooping kan worden beoefend met muziek. 

 

Tips: www.de hoepeljuf  

www.hoopdanche op Ibiza. 

www.Elenianacircus.com 

www.hoopdanche.nl 

https://hooplovers.nl 

La hoop.nl 

 

De meeste hoepels die je in de speelgoedwinkels koopt zijn iets te klein en te licht. De sport hoepels 

werken vast zeer effectief voor een slanke taille maar de blauwe plekken vind ik geen pretje. Er zijn 

ook fijnere hoepels te koop. De straal van de hoepel is de hoogte van de grond tot ongeveer 7 cm 

boven je navel. ( 105 cm hoog omtrek 105x3.14= 330 ) 
 

Op www.ktnk.nl post 15 sept. Vond ik een beschrijving om er zelf een te maken. 

Zwarte tyleenbuis (wordt o.a gebruikt voor vijverpompen) verbindingsstuk 20 mm (hose connector) 

Dunne pvc buis en passend koppelstuk 

Griptape (wordt o.a op hockeysticks gebruikt) en evt. Leuk andere decoratieve tape. 

  

https://ikscoutthuis.scouting.nl/
http://www.de/
http://www.hoopdanche/
http://www.elenianacircus.com/
http://www.hoopdanche.nl/
https://hooplovers.nl/
https://www.lahoop.nl/
http://www.ktnk.nl/
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Bijlage 16: Noord-Amerika – Expressie  

@ /  Music city Nashville  

Optie A: Maak een kleur muziek quiz. Er zit een kleur in de titel of uitvoerende artiest/band.  

Met minimaal twee verwijzingen beschrijf je een lied en uitvoerende artiest.  

1. De koning der dieren verplaats zich op een voor hem ongebruikelijke manier naar een 

natuurverschijnsel waarbij een gebroken lichtstraal zijn kleuren laat zien. Dit teken wordt in 

een verhaal uit de bijbel omschreven als de groet van God. 

2. Ik zoek twee uitvoerende artiesten die hetzelfde nummer vertolken:  

Neill dronk, luisterend naar een vrolijk deuntje, twee keer zijn rode wijn uit een diamanten 

glas, terwijl hij zijn unemployment Benefit aanvroeg.  

3. De snelle lichtflitsen zette de stad volop in kleur.  

4. Welke slang afkomstig uit deep purple blijft vragen of het liefde is? 

5. Welke ster van David zouden de drie wijzen uit het oosten niet kunnen volgen? 

6. De star reed zijn gele kever de sloot in alsof het een onderzeeër was. 

7. De zoon van de koning reed op zijn paarse motor door de regen. 

8. George selecteerde zijn baksels voor het kleine groene zakje. 

9. Een pittig gezelschap bezingt naast een weg en water kruising  de donkere kant van de stad 

der engelen. (een artiest twee nummers) 

10. Welke zangeres van ‘de club van 27’ maakte het nummer en gelijknamige album terug in het 

zwart? 

11. Zelfs de legend of rock en roll speelt domino op de bosbessen heuvel. 

12. Van wie is het bruinogig meisje Morrison? 

13. Alle kleuren van de regenboog kun je maken met drie verschillende kleurdozen. 

14. Op een groene dag worden de Britse erkende saluutschoten afgevuurd.  

15. De omgeving van vannacht gaf mij in benevelde toestand een openbaring. 

16. Als we in ons spel goud nodig hadden schilderde we stenen geel. 

17. De oude man op de rode stoel zei heel simpel: Ik wil de jaren tegenhouden. 

18. Als de vissersboten van de radar verdwenen konden de opvarende naar hun geliefde 

gestuurd worden doordat hun gouden oorbel vertelde waar ze vandaan kwamen.  

19. Is het een  zwarte vogel of een militair verkenningsvliegtuig met ogen als een leeuw? 

 

Antwoorden: 

1. Paul de Leeuw - vlieg met me mee naar de regenboog. 

2. Neil Diamond- UB 40  - red red wijn 

3. snelle-kleur 

4. whitesnake- Is this love? 

5. David Bowie- black star 

6. The beatles - uitvoerende Ringo Star -Yellow submarine 

7. Prince- purple Rain 

8. George Baker Selection- Little green bag 

9. Red hot chili peppers- under the bridge / the other side 

10. Amy Winehouse- Back to black 

11. Fats Domino- Blueberry Hill 

12. Van Morrison- Brown eyed Girl 

13. K3- alle kleuren 

14. Green Day- 21 guns 

15. The scene- blauw 

16. Coldplay- Yellow 

17. Simpley red- Holding back the years. 

18. Golden earring- Radar love. 

19. Blackbird-The eyes of a lion.  
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Bijlage 17: Noord-Amerika – Samenleving 

Staat er om jouw clubhuis ook een “mooi degelijk hek”?. Een rasterwerk of schutting of muur ze zijn 

ideaal voor colour your border.  

 

Dit kun je op vele verschillende manieren en verschillende niveau’s doen. Geef jullie eigen flow en 

maak er iets moois van. Denk aan grote en kleine versieringen maar laat het een geheel worden.  

Eco vriendelijke tips:  

• Een muurschildering van mos op je muur gespoten. (Www.mos-schilderingen. nl)Natuurlijke 

straatkunst van mos. (Htttp// www.paradijsvogelmagazine.nl) zo maak je mos-graffiti 

(htttp://www.hin.be) 

• Maak de grond rond je hek stoeptegel vrij. Plaats dan klimplanten met bloemen. Deze snel 

groeiende planten zijn te stekken door jonge scheuten in het water te zetten en te laten 

wortelen. Zaden kopen of verzamelen is goedkoper. 

• Eetbare planten, planten en zaaien. Zo leg je een voedselbos aan. Ik denk aan bonen, druif, 

hop, Indische kers en vele andere planten die eetbaar zijn voor mens en dier. 

(HTTP//voedselbos.eu htttp//www.foodplanting.com www. Permacultuurnederland.org  

 

Speelplek: 

• Betrek je de muren bij het spel. 3 d twister, cirkels op de muur met punten als je het raakt 

(Denk aan de buren),een water baan van buizen die je op verschillende manieren kunt 

plaatsen, horizontale knikkerbaan of een klimwand. Laat je inspireren door aangekleden 

schoolpleinen en kinderdagverblijven. 

• Spijker de strijkkralen werkjes op de schutting. Ze zijn weer bestendig. Nog leuker is om een 

gezamenlijk werkstuk te maken. Of je eigen Scoutinglogo in het groot in strijkkralen uit te 

werken.  

 

Pixel art je hek: (maak een ontwerp op ruitjes papier) 

• Het raster van het hek is de analoge weergave van rastersoftware. De individuele pixels zijn 

de gaten van het hek. Deze kun je vullen door verschillende kleuren plastic (recyclet 

materiaal) op maat te maken en d.m.v een gat en draad verbinding te bevestigen aan het hek. 

• Granny squares haken is een techniek die je kunt gebruiken om je pixel art uit te voeren. 

• Maak de pixels met kruisteken in het hek door de tegenovergestelde hoeken te verbinden.  

 

Wildbreien: (is een vorm van tijdelijke art waarbij personen lapjes in en aan elkaar haken, breien, 

knopen of naaien. Het idee is om objecten te versieren, personaliseren en mooier maken met 

kleurrijke werken van draad) Tip: synthetische draden blijven langer op kleur en zijn goedkoper. 

• Oefen je Scoutingknopen decoratief op het hek. Je knoppenkaart zichtbaar op of aan je 

hekwerk. 

• Knoop je eigen groeps/Scoutinglogo in je hek.  

• Je gehaakte, gebreide, aan elkaar genaaide T-shirts als kampvuurdeken kan tevens tijdelijk 

dienst doen als colour your border. Hang hem uit over je het hek van je Scoutingverblijf. 
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Bijlage 18: Zuid-Amerika – Internationaal  

 @ Zing: Hij heeft gewonnen de zilvervloot!   kleur: Zilver 

In Zuid-Amerika wordt veel Spaans en soms Portugees gesproken.  

Zoek een leuke spaanse songtekst (liefst iets met kleur) op en knip deze in stukken. Deze verspreid je 

over het terrein en moeten opgezocht worden. Nu is het ook nog eens belangrijk om deze tekst in de 

juiste volgorde te zetten. Als je de songtekst kent heb je een voordeel en kun je de stukken zo aan 

elkaar plakken. Ken je de tekst niet is het een mogelijkheid om de tekst te vertalen om te kijken of je 

zo een logische volgorde van de tekst kan vinden. Als iedereen de opdracht gedaan heeft wordt het 

natuurlijk ook nog gezongen met elkaar. Als je de opdracht bij @scout doet dan kun je een muzikale 

puzzel maken. 

 

@ Uit welk lied komt de titel van deze activiteit? 
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Bijlage 19: Zuid-Amerika – Expressie (regenboogpoef) 

Werelddeel: Zuid Amerika 

Activiteitengebied: Expressie 

 

Regenboog poef. 

benodigdheden:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stap 1: verzamel tricot stoffen in verschillende kleuren. 

Stap 2: knip een lange strook van ongeveer 2 cm breed. Probeer de draad zolang mogelijk te knippen. 

Losse stroken kun je aan elkaar naaien. 

Stap 3: Voor deze poef is een patroon van echtstudio gebruikt. 

Koekeridoo patroon Zpagetti Poef. Ik raad je aan die te downloaden of een ander patroon te 

gebruiken. 

  



Spelbrochure ‘In tig kleuren de wereld rond’ – explorers, 2022 97 
 

Bijlage 20: Zuid-Amerika – Expressie (draadfiguur op hout) 

Werelddeel: Zuid-Amerika 

Activiteitengebied: Expressie 

 

Draadfiguur op hout! 

 

In Zuid Amerika heb je diverse Cactussen. Nu zijn deze hier weer helemaal hip. 

Maar om een stekelig plantje in huis te hebben zit niet iedereen op te wachten.  

Je Kunt ze ook leuk met draadfiguren maken. 

Zoals je hieronder ziet, zijn er diverse vormen. 

 

Je kunt op verschillende manieren te werk gaan. 

 

Manier 1: 

Je tekent zelf je cactus op de plank met hout. 

Je spijkert op de hoeken een spijkertje. Zorg dat alle spijkertjes uitsteken maar wel goed vast zitten. 

Dan spijker je tussen de hoeken ook spijkertjes. Zorg dat ze allen even ver van elkaar staan. Hoe 

dichter de spijkers op elkaar staan, hoe fijner je draadfiguur kan worden. 

Dan ga je het draad spannen.  

A. Je knoopt t draad om een spijkertje. Dan ga je Kris kras met je draad om de spijkertjes (zie 

potje van de cactus) is je vlak voldoende gevuld dan knoop je je draadje om n spijkertje en 

knipt het af. 

B. Je knoopt onderaan t draad om een spijkertje. Dan ga je van links naar rechts en steeds een 

spijkertje hoger. Bovenaan maak je een knoopje en knipt het af. Je kunt voor meer vulling ook 

weer naar beneden gaan met je draadje. 

C. Je kunt ook eerst van links naar rechts gaan met je draadje en dan van boven naar onder.  

Uiteindelijk kun je heel veel variaties maken op de manier van draadspannen en ze geven allemaal 

een ander effect. 
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Manier 2 

Je zorgt dat je voorbeelden op papier hebt. 

A. Deze leg je op het hout en tikt op alle plaatsen waar je een spijkertje wilt hebben met een 

spijkertje een gaatje in t papier en n puntje in t hout. Als het papier er af is zit je middels alle 

puntjes het figuur op het hout staan. Dan kan je de spijkers in het hout timmeren. Niet te diep 

en wel vast. 

B. Je neemt een vel carbonpapier en legt dat tussen het hout en het het papier. Dan trek je het 

figuur over met potlood. Haal het voorbeeld en carbonpapier weg en je figuur staat op het 

hout. Dan kun je de spijkertjes erin timmeren.  

 

Vervolgens kun je het draad gaan spannen zoals bij manier 1 beschreven. 

 

 
 

 

Materiaal: 

- Voor iedereen een plankje hout (kunnen ze eventueel zelf meenemen) 

- Heel veel kleine spijkertjes 

- Voldoende hamers 

- Papier 

- Gum 

- Potloden 

- Scharen 

- Draad, hoe fijner je wilt werken hoe fijner het draad. Kan van naaigeren (fijn) tot een 

katoengaren (grof) 
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Bijlage 21: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (levend memory) 

Maak duo’s van twee verschillende toepassingen van deze medicinale ingrediënten. Er bestaan 

verschillende waarheden over medicinale werkingen. Dit is geen medicinale handleiding.  Helaas 

kunnen we niet alle afbeeldingen voor je klaar hebben staan omdat we daar rechten over moeten 

betalen.Het is grappig als je herkenbare artikelen kunt toevoegen. 

We geven hier een aantal voorbeelden om je opweg te helpen. Er is heel veel aan te vullen. succes. 

 

 

 

barnsteen 
groet van de zon 

yoga groet van de zon  
zonnegroet 

bloedsteen hermatiet 
bevorderd spijsverterings 
organen 

bloedsteen populair inkt voor 
titels(rubrica) middeleeuwse/ 
renaissance  geschriften. 

 
 
 

 
 

  

 
Afbeelding van een 
middeleeuws schrift. zoekterm 
:rubrica 

 

 

 

Barnsteen ondersteund 
mensen met aandoening 
van longen en 
luchtwegen. 

Baby ketting van 
barnsteen, pijnstillend en 
ontstekingsremmende en 
verzachtende werking  

Bloedsteen pigment 
tegen kwalen aan maag en 
ingewanden. 

In  bloedsteen gewijde windsels 
brengen de mummie in het 
hiernamaals tot leven. De 
ingekleurde teksten begeleiden. 
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Drakenbloed 
maakt strijdlustig en geeft 
moed 

Drakenbloed 
positieve werking 
bloedsomloop 

Muren werden 
uit hygiënische oogpunt met 
kalkwit ontsmet. 

kalkwit - maagtabletten 

 

 

 

 
Afbeelding maagtabletten. 

 

Drakenbloed (hars van de 
drakenbloedboom) is een 
belangrijk ingrediënt in een 
medicijnen tegen kanker. 

Drakenbloed als extract 
voor huidcreme. 

kalk e170 
hulpstof aspirine 

Kalk is  goed voor nagels  je 
botten. 

  

Afbeelding van verpakking.  

 

 

kalk als grondverbeteraar kalk goed voor het gebit kalk te gebruiken als 
ondersteuning met ander 
medicijn. e170 

kalk calcium tabletten 
e170 
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Rode oker gebruikt in 
prehistorische 
muurschildering en op de 
huid. 

Rode oker. Het ijzer in de 
oker is goed voor de 
groei van de hersenen.  
e 172 

Gele oker: e172 
De beschilderde huid heeft 
verschillende functies. 

Gele oker wordt als 
prehistorisch zonnebrand 
gebruikt. e172 

 

 
 

  

 

mummie bruin 
medicijn voor 
levenskracht. 

De kruiden specerijen en 
oliën die tijdens het 
mummificeren  hebben 
een helende werking. 
 

Smaragd  
romeins oogzalfje  
( keizer Nero) 

Smaragden stad magische 
vervulling van dromen. 

 
 

 

 

 

groene aarde 
bladgroen e140 

groene aarde e 140 
voedingssupplement  

absint -drankje van  alsem, anijs, 

venkel en wilde majoraan 
gedrenkt in alcohol.  

absint,  aan de kruid wordt 
hallucinerende werking 
toegeschreven. 
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granaatappel  
antioxidant  

Granaatappel heeft  o.a een 
ontstekingsremmende 
eigenschap en wordt in voor 
vele aandoeningen als 
helend ervaren. 

rode biet (e162) 
natuurlijke kleurstof 
aangeraden in het 
Moermandieet (kanker) 
 

rode biet (e 162) 
verbetert spijsvertering en doorbloeding 
hersenen.  
Bietensap zou je 
sportprestaties verbeteren. 

  

 

 

 

 

roze kleurstof uit 
aalbessen helpen je 
lichaam bij het ontgiften. 
voorgeschreven bij 
obesitas  

roze kleurstof uit blauwe 
bessen 
vitamine K en goed voor je 
botten 

bladgroen geeft rust. 
Natuurlijk groen om te 
ontspannen. 

Groene tint geeft rust aan de 
ogen tijdens de operatie waar 
de kleur bloedrood overheerst. 

 

 

 
 

 

 

roze kleurstof 
braam heeft veel 
antioxidanten 

roze kleurstof 
framboos 
tegen grauwe staar 

amarant (e123) 
Grote plantenfamilie wordt 
gebruikt in de 
plantengeneeskunde. 
 

amarant 
glutenvrije graan vervanger met 
veel mineralen. voedselbron 
inca’s 
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acid geel smiley 
verspreid de lach 

acid geel  emoticon arabische gom snoep e414 arabische gom laxeermiddel 
e414 

 

 

 

 

 

 

 

 kohl-carbon black 

oogpotlood. Egyptische 

medicijn tegen 

oogontsteking. 

 kohl-carbon black  

koolstof in de antidiarree 

pil e153 

verdigris koperoxide    
e141 

koper geneesmiddel voor 
spijsvertering e141 

 

 

 
 

 

 

kohl als gezichtsmasker. kohl ontgiftings smoothy e 141 groene groeten e 141 groene groenten 
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Bijlage 22: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (injectiespuiten) 

Werelddeel: Zuid Amerika 

Activiteitengebied: Veilig en Gezond 

 

Hier gaat het over de ontwikkeling van medicatievoorziening in Zuid-Amerika. 

Daar kunnen ‘injectiespuiten’ mee verdiend worden door andere spellen te doen. 

De medicatie die er in zit kan steeds anders zijn. Dit kan je aan de kleur zien! 

 

Je kunt de injectiespuit, verveelvoudigen, uitprinten, inkleuren met de regenboogkleuren en verdelen 

onder de andere spellen.  Per spel is er 1 kleur te verdienen. Mogelijk heb je meer spellen dan kan die 

kleur op meerdere spellen verdiend worden. Wie heeft aan het einde van jullie regioactiviteit de 

meeste injectiespuiten verdiend? Daarnaast kan je ook kijken of met de verdiende injectiespuiten de 

regenboog samengesteld kan worden! Dit staat los van de pigmenten die gezocht worden! 

 

 

 

Regenboogkleuren: 

1. Rood 

2. Oranje 

3. Geel 

4. Groen 

5. Licht blauw 

6. Donker blauw 

7. Violet )paars) 
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Bijlage 23: Zuid-Amerika – Veilig & Gezond (online opdracht) 

 @ Gezondheidszorg                          kleur: kalkwit 

Maak een memorie of duo kaartspel met als onderwerp gezondheidszorg.  De kleurstof of pigment is 

het onderwerp. Je verwerkt zo de informatie die je gevonden hebt bij het maken van de pigment 

kaarten. 

 

Maak duo’s van twee verschillende toepassingen van deze medicinale ingrediënten. 

barnsteen, bloedsteen, drakenbloed, kalkwit, rode oker, gele oker, mummie bruin, smaragd, groene 

aarde absint, sepia, kohl-carbon black. Je kunt ook de natuurlijke kleurstoffen (e nummers) in dit spel 

verwerken. Aan vele verwerkingen van  kruiden en planten worden geneeskrachtige eigenschappen 

toegewezen. Ze worden synthetische na gemaakt of in pure natuurlijke vorm gebruikt. Je zult je 

verbazen wat je allemaal in de supermarkt, speciaalzaak en drogisterij kunt vinden. 
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Bijlage 24: samenhang van activiteiten op de regioactiviteit 

Bij het organiseren van de regioactiviteit zul je vaak meerdere activiteiten ondernemen met meerdere 

afdelingen. Super leuk om andere afdelingen te ontmoeten. 

Bij het organiseren van de regioactiviteit is het handig als er nagedacht wordt of de activiteit per 

afdeling gedaan wordt of in gemixte groepjes met leden van verschillende afdelingen. 

Dat maakt dat hieronder wordt gesproken over een afdeling of over een groep. 

Verder is het belangrijk om centraal te beginnen en af te sluiten. 

 

1. Een manier is om elke afdeling een uur, dagdeel, of onderdeel van de regioactiviteit te laten 

organiseren. Dan zet je alles achter elkaar en heb je een regio-dag of weekend. 

Bekijk met elkaar wat een logische en praktische volgorde is van de activiteiten. 

Een leuke en actieve manier waarbij de groepjes of afdelingen aan het begin en eind op 

elkaar moeten wachten. 

2. Wanneer je meerdere activiteiten tegelijk wilt laten plaatsvinden zijn er meerdere 

mogelijkheden. 

a. Maak een hike en laat iedere afdeling een opdracht voor onderweg bedenken. Zo 

loop je van post naar post en daar voer je dan een opdracht uit! Dan kan de 

begeleiding bij voorbeeld de posten bemannen en de afdelingen te tocht lopen. 

b. Maak een activiteitenveld waar alle activiteiten tegelijk plaatsvinden. Het aankleden in 

thema maakt dat dan niet alleen sfeervol maar kan zeker bijdragen aan de 

samenhang van de spelen. 

c. Op een activiteitenveld waar alle activiteiten tegelijk plaatsvinden kan je de activiteiten 

op de volgende manier organiseren: 

- Maak een waslijn met kaartjes van de activiteiten. Als een groepje een kaartje 

van de waslijn haalt en naar het activiteit gaat. Dan weten anderen dat ditl 

bezet is. Zij kiezen dan een andere kaart van de waslijn. 

- Een kaart met alle activiteiten er genummerd op. Elk groepje begint ergens en 

gaat de activiteiten op volgorde af.  

- Een postenspel op het terrein de groepen gaan dan van post naar post al dan 

niet op een ludieke manier. 

- Op basis van Zweeds renspel. Ben je bij een activiteit dan voer je deze uit. 

Aan het eind beantwoord je een vraag. Hiervoor zijn 3 of 4 antwoorden 

gegeven. De keuze van het antwoord bepaald welke activiteit de volgende is 

die je gaat doen. 

- Doordraaisysteem! Elke groep begint bij een activiteit en van te voren is 

uitgelegd op welke manier er wordt doorgedraaid! Aan de hand van een 

signaal gaan de groepen van activiteit naar activiteit. 

3. Werken met een verdienmodel! 

Hoe goed, hoe snel, wedstrijd element. 



Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

 Scouting Nederland
 Postbus 210 • 3830 AM Leusden
tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl




