
Spoorzoekertje is een spel waarbij spelers 
een spoor moeten volgen. Een spoor 
kan worden uitgezet, afhankelijk van de 
leeftijden van de spelers, door middel van 
pijlen (met krijt op de grond getekend), 
papiertjes die onder stenen liggen of 

aan bomen hangen, doeken, takken, 
ballonnen, doosjes, etc. Als het spoor goed wordt 

gevolgd, ligt er aan het eind een ‘schat’ te wachten. De 
speler(s) die de ‘schat’ gevonden heeft of deze als eerste bereikt, 
is de winnaar! De schat kan bestaan uit één van de ouders die 
bijvoorbeeld tevoorschijn komt met lekkere hapjes, er staat een tas 

vol met snoep klaar of een andere beloning. 

Om het uitdagender te maken, kan er ook voor 
worden gekozen het spel met opdrachten, 
vragen en raadsels te spelen. Dit wordt 
vaak gedaan als de groep opgesplitst kan 

worden, zodat het een wedstrijd wordt. Van 
papier kunnen opdrachtkaartjes gemaakt 

worden. Zorg ook voor een antwoordenkaart. 
Met stoepkrijt kunnen pijlen of andere 
symbolen, nummers of figuurtjes getekend 

worden om de spelers van de ene 
naar de andere opdracht te 

leiden. Teken bijvoorbeeld 
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een apart symbooltje op de grond als er een opdracht 
aankomt. Eén van de spelers neemt de opdrachtenkaart mee 
(of een ouder met antwoordenkaart) voor het uitvoeren van de 
opdrachten.

Voorbeelden van opdrachten, vragen en raadsels:

(ja).

krokodil), raap met 2 stokjes drie keer een steentje binnen 
1 minuut op, zonder deze te laten vallen en geef deze aan 
iemand uit de groep.

(onderonsje), het is wit en het gaat de lucht in (een 
sneeuwvlokje met heimwee).

De opdrachtkaartjes worden op 1 plek verstopt. De andere 
spelers moeten één speler geblinddoekt er naar toe leiden. 
Als dat gelukt is, kunnen de opdrachten pas uitgevoerd 
worden. Doe dit voordat het spoorzoeken begint.
Maak het spel wat uitgebreider door de vragen, opdrachten 
en raadsels in thema’s te verdelen (dieren, mensen, bloemen, 
bomen en planten).

Houd rekening met de leeftijd. Voor jongere 
kinderen onder de 10 jaar, wordt toezicht 
van een ouder aangeraden.van een ouder aangeraden.


