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In de knoop!
Knoop binnen 1 minuut zoveel mogelijk achtknopen.

Record

1



Uitleg
Mowgli en Shanti zijn op de Nishaani plaats. Ze proberen zo snel mogelijk heel veel 
knopen in Kaa te leggen. Hoe snel kan jouw horde achtknopen in een stuk touw leggen? 
Daar gaan jullie bij deze recordpoging achter komen. Neem een heel lang stuk touw. Ga 
met jouw horde in een rijtje staan en leg om de beurt steeds één achtknoop in het touw. 
Hoeveel achtknopen kan jouw horde in één minuut in één stuk touw leggen?

Voorwaarden
• Het touw, waarin de achtknopen komen, moet uit één geheel bestaan.
• Minimaal 6 verschillende welpen knopen om de beurt een achtknoop.
• Er mag pas een volgende achtknoop worden geknoopt, als de vorige afgeknoopt
 en op camera vastgelegd is.
• Alleen correct geknoopte achtknopen tellen mee.
• Alleen welpen mogen knopen en dus een record zetten.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Honselersdijk uit Honselersdijk
... met 12  achtknopen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken
 Groepsgrootte Minimaal 6 welpen
 Locatie Binnen of buiten



De lucht in
Schiet een waterraket af die zo lang mogelijk in de lucht blijft hangen.

Record
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Uitleg
Chil overziet de hele jungle vanaf boven. Als Chil iets beter wil bekijken, kan hij heel lang 
stilhangen in de lucht. Als welp wil je natuurlijk ook wel zo lang in de lucht blijven hangen
om alles beter te bekijken. Maak samen met de andere welpen waterraketten die zolang 
mogelijk in de lucht blijven hangen. Versier de raketten of breng accessoires aan die zorgen
dat de raket nog langer in de lucht blijft. Zoek een open plek (zoals een groot grasveld) en 
schiet één voor één de waterraketten af. Welke waterraket blijft het langste in de lucht?

Voorwaarden
• De waterraket moet gemaakt zijn door welpen.
• De plek waarvan de waterraket wordt afgeschoten moet even hoog zijn als waar de 
 waterraket landt.
• De waterraket moet door middel van luchtdruk in de lucht worden geschoten.
• De luchtdruk mag alleen worden opgebouwd door een (niet elektrische) fietspomp.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Petrus & Paulus
uit Bergen op Zoom ... met 4,27  seconden!

Recordhouder

 Activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken
 Groepsgrootte Per nest
 Locatie Buiten op een open plek



Burj Khalifa van satéprikkers
Bouw een zo hoog mogelijke toren van sateprikkers, elastiekjes
en/of marshmallows.

Record
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Uitleg
De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter wereld. Rikki Tikki Tavi houdt van springen en 
klimmen. Wil jij voor hem een zo’n hoog mogelijke toren bouwen om in te spelen? Maak 
deze toren van satéprikkers, spekjes en/of elastiekjes. Door satéprikkers in spekjes te 
steken of door satéprikkers aan elkaar te binden met elastiekjes kunnen jullie de prikkers 
met elkaar verbinden. Op deze manier kunnen jullie een toren bouwen. Kan jouw horde de 
hoogste toren bouwen?

Voorwaarden
• De toren mag alleen bestaan uit satéprikkers, spekjes en/of elastiekjes.
• De satéprikkers mogen maximaal 20 cm lang zijn.
• De toren moet op zichzelf staan.
• Alleen de hoogte van de toren telt en de hoogte wordt gemeten vanaf de grond omhoog 
 (de toren mag dus niet horizontaal op de grond liggen).
• Alleen welpen mogen de toren bouwen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Wiawaha uit Beverwijk
... met  2,13   meter!

Recordhouder

 Activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken
 Groepsgrootte Per nest
 Locatie Binnen of buiten



Een gigantisch vliegtuig
Vouw een zo groot mogelijk papieren of kartonnen vliegtuig
dat tenminste 10 meter ver kan vliegen.

Record
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Uitleg
Wist je dat Marala heel erg goed kan vliegen? Lukt het jullie ook om iets te laten vliegen? 
Bijvoorbeeld een gigantisch vliegtuig? Om dit record te winnen, moet je samen met jouw horde 
een zo groot mogelijk vliegtuig vouwen van papier en/of karton. Verzamel met jouw horde zoveel 
mogelijk papier of karton. Plak papier en karton aan elkaar om een zo groot mogelijk papieren of 
kartonnen vlak te maken. Vouw hiervan een zo groot mogelijk vliegtuig en laat het vliegtuig ten 
minste 10 meter zelfstandig vliegen. En, kwamen er veel mensen kijken naar jullie recordpoging?

Voorwaarden
• De lengte van het vliegtuig bepaalt de grootte van het vliegtuig
 (het gaat dus niet om de breedte van bijvoorbeeld de vleugels).
• Het vliegtuig mag alleen bestaan uit de hierboven beschreven materialen.
• Het vliegtuig moet minimaal 10 meter zelfstandig vliegen.
• Het vliegtuig moet de afstand van pion naar pion afleggen.
• De pionnen staan 10 meter uit elkaar (10 hele grote stappen van een welp).
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting J.C.J. van Speijkgroep uit
Rotterdam ... 1,5  meter vliegtuig 10,5  meter ver!

Recordhouder

 Activiteitengebied Identiteit
 Groepsgrootte 8 welpen of meer
 Locatie Buiten



Vuilniszakken stapelen
Bouw een zo hoog mogelijke toren van vuilniszakken gevuld met water.

Record
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Scouting Panta Rhei uit Nuenen
... met 77  cm!

Recordhouder

 Activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken
 Groepsgrootte Minimaal 5 welpen
 Locatie Buiten

Uitleg
Hathi is een hele grote olifant. Kun jij een toren bouwen die even groot is? Om dit record te 
zetten of te breken, moeten jullie een toren bouwen van water. Een toren bouwen van water?! 
Kan dat wel? Met behulp van vuilniszakken en duct tape is dit mogelijk. Vul een vuilniszak 
met (sloot)water en knoop de vuilniszak dicht. Maak de gevulde vuilniszakken aan elkaar vast 
met duct tape en bouw op deze wijze een toren. Wie bouwt de hoogste toren?

Voorwaarden
• Het bouwwerk mag alleen bestaan uit de hierboven beschreven materialen.
• Alle gebruikte materialen moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• De toren moet op zichzelf staan.
• De vuilniszakken mogen alleen gevuld zijn met vloeibaar water
 (en dus niet met een vastere vorm van water, zoals ijs).
• De hoogte van de toren telt en de hoogte wordt gemeten vanaf de grond omhoog
 (de toren mag dus niet op horizontaal op de grond liggen).
• Alleen welpen mogen de toren van vuilniszakken bouwen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.



Het water in
Spring met zoveel mogelijk mensen tegelijk in het water.

Record
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Uitleg
Als Jacala het warm heeft, springt hij in het koele water. Met hoeveel welpen kun jij tegelijk 
het water inspringen? Ga met jouw horde de uitdaging aan om dit record te zetten of te 
breken. Verzamel zoveel mogelijk mensen bij elkaar, zet ze in een rij langs het water, geef 
ze een bordje met een nummer, tel af en laat ze allemaal tegelijk het water in springen. Zo 
zet jij met jouw horde een verfrissend record!

Voorwaarden
• Alle deelnemers zijn herkenbaar, doordat zij een nummer vasthouden voordat zij
 het water inspringen.
• Alle deelnemers moeten tegelijkertijd het water inspringen.
• Alle deelnemers moeten in het water (zwembad, meer, sloot enzovoorts) van
 minimaal 1.50 meter diep springen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Adelbertus uit Heemskerk
... met 10  welpen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Sport & Spel
 Groepsgrootte Zoveel mogelijk welpen
 Locatie Zwembad of buiten



Record

7

Touwtjespringen als een…
Spring zo vaak mogelijk met jouw horde over een
springtouw in een minuut.



Uitleg
Op de Khaali Jagah vlakte is er ruimte genoeg om met alle welpen touwtje te springen. Is 
touwtjespringen suf? Bekijk dan het filmpje bij de tips. Om dit record te zetten, moet jij met jouw 
horde zo vaak mogelijk over een draaiend springtouw springen in één minuut. Jullie mogen 
alleen om de beurt door/in het touw springen. Komen jullie in de buurt van die 230 keer in één 
minuut? Probeer het welpenrecord te verbreken of te zetten.

Voorwaarden
• Alleen welpen kunnen deze recordpoging zetten en alleen hun sprong over het touw telt mee.
• Het touw moet ronddraaien (zoals in het filmpje).
• Er moeten minimaal acht welpen aan deze recordpoging meedoen (door het touw springen).
• Leiding mag wel het springtouw draaiende houden.
• De welpen moeten om de beurt door het touw springen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Altenagroep uit Sleeuwijk
... 27  keer met 8  welpen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Sport & Spel
 Groepsgrootte Minimaal 8 welpen
 Locatie Binnen of buiten



Spijkerbroek hangen
Blijf zo lang mogelijk hangen aan een spijkerbroek.  

Record
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Uitleg
In de jungle hangen Mowgli en Shanti regelmatig aan lianen. Als welp moet je hier 
natuurlijk voor oefenen. Hoe kun je dat nou beter doen dan met spijkerbroekhangen? 
Organiseer met jouw horde een spijkerbroekhangwedstrijd. Zo kom je er achter welke 
welp van jouw horde het langste blijft hangen aan een spijkerbroek en mee kan doen aan 
de Nederlandse welpen recordpoging.

Voorwaarden
• Alleen welpen kunnen deze recordpoging zetten.
• De welp moet zelfstandig, zonder hulp(middelen) zo lang mogelijk aan de spijkerbroek 
 blijven hangen.
• De welp mag alleen hangen aan de pijpen van een spijkerbroek.
• Er mogen geen knopen in de pijpen van de spijkerbroek worden gemaakt.
• De handen van de welp moeten zichtbaar zijn.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Damherten uit Leidschendam
... met 70  seconden!

Recordhouder

 Activiteitengebied Sport & Spel
 Groepsgrootte Minimaal 1 welp
 Locatie Binnen of buiten



Tekening van Dahinda
Maak een zo groot mogelijke stoepkrijttekening van Dahinda.

Record
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Uitleg
Ga samen met jouw horde de uitdaging aan om een zo’n groot mogelijke tekening van 
Dahinda te maken van stoepkrijt. Om het hele dorp of de stad te laten genieten van jullie 
kunstwerk, is het de bedoeling dat jullie deze tekening op het plein maken. Tekent jouw horde 
de grootste tekening van Dahinda? Dan zetten jullie het record.

Voorwaarden
• De tekening moet gemaakt worden met stoepkrijt.
• De tekening moet met de hand (zonder hulpmiddelen) en een krijtje worden gemaakt.
• De contouren van de tekening mogen alleen door welpenleiding of welpen worden getekend.
• De tekening moet overeenkomen met de afbeelding van Dahinda zoals Scouting Nederland 
 deze heeft uitgegeven.
• De kleuren van Dahinda moeten overeenkomen met de originele afbeelding.
• De tekening moet volledig worden ingekleurd.
• Alleen welpen mogen de tekening inkleuren.
• De tekening met de grootste lengte en breedte zet het record.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Shantiwelpen Schinnen uit Schinnen
... met 5x5  meter!

Recordhouder

 Activiteitengebied Expressie
 Groepsgrootte Minimaal 5 welpen
 Locatie Buiten



Vriendschap
Knoop zoveel mogelijk vriendschapsknopen in
Scoutingdassen in 1 minuut.  

Record
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Scouting Adelbertus uit Heemskerk
... met 5  knopen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Expressie
 Groepsgrootte Minimaal 5 welpen
 Locatie Binnen of buiten

Uitleg
Baloe vindt vriendschap erg belangrijk. Maar hoe kun je vriendschap tonen? 
Maak zoveel mogelijk vriendschapsknopen in dassen van jouw welpenvrienden. 
Hoeveel vriendschapsknopen kun jij maken in 1 minuut? Zet jouw horde op een 
rij, met een ongeknoopte das om. Leg vervolgens in elke das zo snel mogelijk één 
vriendschapsknoop. Bij hoeveel welpen kun jij een vriendschapsknoop leggen?

Voorwaarden
• Alleen een welp kan deze recordpoging zetten.
• Slechts één welp legt in het filmpje de vriendschapsknopen.
• De knopende welp legt vriendschapsknopen in Scoutingdassen die om de nek van 
 verschillende welpen zitten.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.



Happy birthday
Verzamel zo snel/veel mogelijk felicitaties uit honderd
verschillende Scoutinglanden.

Record
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Uitleg
Maak samen met jouw horde een Facebookbericht, -foto of –video waarin jullie Scoutinggroepen 
uit andere Scoutinglanden oproepen om jullie te feliciteren met het 100 jarig bestaan van de 
welpenspeltak in Nederland. De horde die als eerste 100 felicitaties van Scoutinggroepen uit
100 verschillende landen ontvangt, krijgt het record. Wanneer geen van de hordes alle landen 
kunnen bereiken, wint de horde met de reacties uit de meest verschillende Scoutinglanden.

Voorwaarden
• Plaats het Facebookbericht met jullie groepsfacebook.
• Alleen de reacties op dit bericht tellen mee.
• Delen van jullie bericht is toegestaan, maar zorg dat buitenlandse groepen een reactie
 onder het originele bericht achterlaten.
• Alleen reacties van Facebookpagina’s van Scoutinggroepen uit andere landen tellen mee.
• Scoutinggroepen uit andere landen moeten duidelijk hun groepsnaam en land bij
 de felicitatie vermelden.
• Het aantal felicitaties uit verschillende landen telt. Dus dertig felicitaties uit België telt als één.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Loaah uit Deventer
... met 5  landen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Internationaal
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Buiten



Vlaggen
Maak een foto met zoveel mogelijk vlaggen van landen waar
Scouting aangesloten is bij de WOSM en/of de WAGGGS.

Record
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Uitleg
Scouting Nederland is aangesloten bij de twee grootste wereldwijde Scoutingorganisaties, 
namelijk de WOSM en de WAGGGS. Maak een foto van de vlaggen van de landen waar 
Scouting aangesloten is bij de WOSM en/of de WAGGGS. Een vlag hoort natuurlijk niet op de 
grond te liggen. Voor dit record moet elke vlag dan ook door minimaal één persoon worden 
vastgehouden. De horde die als eerste alle vlaggen van de deelnemende landen op de foto 
zet, krijgt het record. Wanneer geen van de hordes alle vlaggen vastleggen, wint de horde met 
de meeste vlaggen.

Voorwaarden
• Elke vlag moet door minimaal één persoon worden vastgehouden.
• Minimaal 6 welpen houden vlaggen vast en dragen op de foto hun groepsdas en Scoutfit.
• Elke vlag moet zichtbaar en herkenbaar op de foto staan.
• Alleen vlaggen van landen, waar Scouting aangesloten is bij de WOSM of/en
 de WAGGGS, tellen mee.
• Je bent vrij om het materiaal van de vlag te kiezen (stof, papier enz.).
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting J.C.J. van Speijkgroep
uit Rotterdam ... met 52  verschillende vlaggen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Internationaal
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Binnen of buiten



We zijn weer in de jungle
Open met zoveel mogelijk mensen in junglethema.  

Record
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Uitleg
Wat een feest. De welpen bestaan honderd jaar. “Hohoho”, schreeuwt Bagheera, “voordat
we de jungle in gaan moeten we eerst openen!” Voor deze recordpoging nemen jullie heel
veel andere mensen mee de jungle in. Om record te zetten, moeten jullie met zoveel
mogelijk mensen de welpenopening uitvoeren.

Voorwaarden
• Minimaal 8 welpen nemen deel aan deze recordpoging. Zij zijn te herkennen als welp.
• Alle deelnemers moeten de opening op de juiste manier uitvoeren
 (woorden, gebaren en bewegingen).
• De welpen mogen scouts uit andere speltakken vragen om mee te werken aan
 deze recordpoging.
• De welpen mogen hulp van buitenaf vragen om aan deze recordpoging mee te werken.
• De opening moet gebeuren zoals in het welpenkompas omschreven.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting de Hanzeluiden uit Kampen
... met 57  welpen en scouts!

Recordhouder

 Activiteitengebied Identiteit
 Groepsgrootte 8 welpen of meer
 Locatie Buiten



Vissen naar waterdiertjes
Vang zo veel mogelijk verschillende diertjes in de sloot.  

Record
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Uitleg
Voor dit record ga jij samen met jouw horde op pad. Of jouw clubhuis nu in het bos of een 
woonwijk staat, maakt niet uit, want overal is wel een sloot, een vijver of een meer in de 
buurt. Probeer met jouw horde zo veel mogelijk verschillende waterdiertjes te vangen met 
een schepnet. Samen ontdekken jullie dat er heel veel verschillende waterdiertjes in de 
sloot leven. Vangt jouw horde de meeste verschillende diertjes? Dan vestigt jouw horde 
het record.

Voorwaarden
• Alleen waterdiertjes die te vinden zijn in de waterdiertjesapp
 (via de waterdiertjeswebsite) tellen mee.
• Elk soort waterdiertje telt maar één keer mee (dus twintig waterjuffers tellen als één).
• Alle waterdiertjes komen uit Nederlandse sloten en meren.
• Alleen welpen kunnen de recordpoging zetten door naar waterdiertjes te vissen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Dirck Rembrantszgroep
uit Niedorp ... met 12  waterdiertjes!

Recordhouder

 Activiteitengebied Buitenleven
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Op en om het water



Voedsel voor de vogeltjes
Rijg een zo lang mogelijke ketting van pinda’s voor de vogels.  

Record
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Scouting Petrus & Paulus
uit Bergen op Zoom... met 53,5  meter!

Recordhouder

 Activiteitengebied Buitenleven
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Binnen

Uitleg
Aan het einde van de winter en het begin van de lente is er weinig voedsel voor vogels 
te vinden. Jullie kunnen de vogels helpen door mee te doen aan dit record. Rijg samen 
met jouw horde een zolang mogelijke ketting van pinda’s. De horde met de langste ketting 
vestigt het record. Vergeet jouw pindaketting niet buiten te hangen, zodat de vogels ervan 
kunnen genieten!

Voorwaarden
• Voor dit record mogen alleen pelpinda’s worden gebruikt.
• De pinda’s mogen alleen in verticale houding worden geregen.
• De ketting moet uit één geheel bestaat.
• De pinda’s moeten strak tegen elkaar geregen zitten op de ketting
 (dus ook als je meerdere kettingen aan elkaar knoopt).
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.



De langste zonnebloem
Kweek de langste zonnebloem in of rond het clubhuis.

Record
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Uitleg
Het wereldrecord hoogste zonnebloem staat op 9,17 meter, maar wij als scouts moeten 
daar toch in de buurt kunnen komen? Plant samen met jouw horde zonnebloemen en 
kijk welke zonnebloem het hoogste wordt. Kan jouw horde het Scoutingrecord zetten van 
hoogste zonnebloem?

Voorwaarden
• De zonnebloem moet rond het clubgebouw groeien in de vaste grond.
• Het ontkiemen in een potje in toegestaan, maar daarna moet de zonnebloem in de vaste 
 grond worden gepot rond het clubgebouw.
• De hoogte van de zonnebloem wordt gemeten van de grond tot het hoogste deel van de 
 zonnebloem.
• De bloem mag niet geknakt zijn, maar wel worden ondersteund.
• De welpen moeten de zonnebloem verzorgen.
• De horde met de hoogste zonnebloem in september wordt ter controle nagemeten door 
 Scouting Nederland.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Honselersdijk uit Honselersdijk
... met 1,5  meter!

Recordhouder

 Activiteitengebied Buitenleven
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Buiten



Een vlet vol welpen
Maak een foto met zo veel mogelijk welpen aan boord van een lelievlet.

Record
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Uitleg
De lelievlet is de meest gebruikte zeil-, roei-, en wrikboot bij waterscoutinggroepen in 
Nederland. Dit record met de lelievlet kun je zetten door met zo veel mogelijk welpen aan 
boord van een lelievlet te gaan. De horde(s) die een foto maakt met de meeste welpen 
aan boord, wint een plekje in het Junglebook of Records. Heeft jouw Scoutinggroep geen 
vlet of weinig welpen? Kijk dan bij de tips.

Voorwaarden
• Let op de veiligheid! Onveilige inzendingen zullen wij dan ook niet goedkeuren.
• Het betreft uitsluitend een lelievlet (dus geen schouw enz.).
• Er mag niets op of aan de vlet gemaakt/gebouwd worden.
• Alleen welpen (kinderen tussen de 7-11 jaar) tellen mee voor het aantal.
• Alleen welpen in (en dus niet aan) een vlet tellen mee.
• Zorg dat alle gezichten (of evt. achterhoofden) goed zichtbaar zijn op de foto.
 Aan de hand hiervan tellen wij het aantal welpen op een vlet.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting J.C.J. van Speijkgroep
uit Rotterdam ... met 6  welpen!

Recordhouder

 Activiteitengebied Veilig & Gezond
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Op en om het water



De grootste pannenkoek
Bak de grootste pannenkoek.  

Record
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Uitleg
De grootste pannenkoek ooit gebakken heeft een diameter van meer dan 15 meter. Hoe 
groot is de grootste pannenkoek die jouw horde kan bakken? Met de grootste pannenkoek 
kan jij het record binnenhalen.

Voorwaarden
• Een pannenkoek is per definitie rond.
• De diameter van de pannenkoek is bepalend.
• De pannenkoek wordt gemeten op het smalste stuk (kortste diameter).
• De pannenkoek moet uit één geheel bestaan.
• De pannenkoek moet bestaan uit meel, eieren en melk.
• De pannenkoek is gebakken door welpen.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting J.C.J. van Speijkgroep
uit Rotterdam... met 73   centimeter!

Recordhouder

 Activiteitengebied Veilig & Gezond
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Binnen



Cupcakes
Bak en versier zo veel mogelijk cupcakes in het thema van 100 jaar 
welpen en deel deze cupcakes uit in een openbare instelling.

Record
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Uitleg
Bak samen met jouw horde zoveel mogelijk cupcakes en versier deze cupcakes in het 
thema van 100 jaar welpen. Deel de cupcakes uit in een openbare instelling, zoals een 
bejaarden- of verzorgingshuis. De horde die de meeste versierde cupcakes uitdeelt, zet 
het record.

Voorwaarden
• De cupcakes moeten door de welpen zelf zijn gebakken.
• De cupcakes moeten door de welpen zijn versierd.
• Elke cupcake is versierd in thema 100 jaar welpen.
• Het aantal (telbare) cupcakes op de voorraadfoto telt.
• Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

Scouting Adelbertus uit Heemskerk
... met 41  cupcakes!

Recordhouder

 Activiteitengebied Veilig & Gezond
 Groepsgrootte Groepsactiviteit
 Locatie Binnen
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