
 

Beste geïnteresseerde, 

Allereerst wil je bedanken voor je interesse in deze hunt 

❖ Deze hunt werd special gemaakt voor iedereen die graag kennis wil maken met een 

speurtocht (te voet) met thema Piraten van de Caribbean te Caracasbaai-Fort 

Beekenburg.  

❖ De hele hunt bestaat uit   

o 14 vragen en 15 opdrachten. 

❖ Dit is een korte versie speciaal voor jouw gemaakt, zodat je enig idee kan krijgen 

wat je kan verwachten. 

❖ Door deze hunt te doen, verbreedt je je kennis voor het verleden, een beetje 

kennis der natuur en plaatsen rondom Fort Beekenburg. 

❖  Ook zijn de antwoorden en opdrachten van deze hunt verwerkt. Bij volledige 

versie krijg je alle antwoorden, opdrachten en hoe je de hunt moet organiseren. 

Succes 

Denk aan je feedback. Ik ben blij te horen wat je er van vindt. 

 

 

 

  



 

Scavenger hunt “Pirate of the Caribbean” 

Hi folks, 

Welkom bij deze heavy scavenger hunt van de piraten van de Caribean, 
 
Je hebt: 

✓ Veel animo 
✓ Een leider:…………………………………………………………………. 
✓ Een misterieuze naam per groep voor……………………………………(50p) 

 
Belangrijke regels: 
1.Kijk als alle horloges op dezefde tijd staat. 
2.Voor deze hunt krijg je totaal 2uren. 
3.De hunt begint ...am/pm  en het eindigt om ……am/pm (2uren) 
4.Je mag de hunt die geniet is niet losmaken anders krijg je strafpunten.  
5.Denk aan de tijd. Je moet terug zijn ……am/pm 
 
Strafpunt:  

➢ Als je 5 minuten later inlevert, dan wordt er 200 punten afgetrokken.. 
➢ Als je 10 minuten later inlevert, dan wordt er 400 punten afgetrokken.  
➢ Als je 15 minuten later inlevert, dan wordt er 600 punten afgetrokken. 
➢ Als je later dan 15 minuten inlevert, dan worden er 750 punten afgetrokken. 
➢ Als je de hunt inlevert los en niet in volgorde dan verlies je 500 punten van 

het totaal. 
(Dit gedeelte hieronder laat je voor de deelneemers) 
____________________________________________________ 
Vandaag gaan wij de spel van piraten van de Caribean spelen. 

Wij beginnen bij Baya Beach en verbeeld je dat jullie boot/schip net aangekomen is. 

Wij zijn piraten en als allereerste hebben wij piratenkleren nodig. Wij hebben nu een 

doek of een bandana voor 1 oog nodig en een tak/paal. Ben je er klaar voor?  

Lees de hunt eerst helemaal. 

✓ De speurtocht eindigt boven op Fort Beekenburg. De tijd is heel belangrijk.   

✓ Degene die het eerste met de vlag komt (gedurende de hunt krijg je dat) tot 

bovenop de top van Fort Beekenburg kan extra punten verdienen. 

Controleer als je alles hebt: 

➢ Een pen 

➢ Een envelop met de hunt erin 

➢ Elke piraat heeft een doek voor zijn oog  

➢ Elke piraat heeft zijn eigen stok 

➢ Heb je een zak per groep om dingen te verzamelen? 

➢ Schrijf de misterieuze naam op de zak 

➢ Heb je het eerste blad ingevuld?  

 

Jullie kunnen beginnen. Heel veel succes! 



 

Hier bij Baya Beach moeten jullie heel goed rondkijken. Er is een plaats waar er een 

gebouw staat waar ze zieke mensen behandelden. In de buurt van het gebouw zie je 

het plaatje hieronder. Loop er naar toe en vraag wat er daar allemaal te doen is.   

 

25p De plaats heet……………………….…10p En je kan er ………………………. 
 

10p Waarom zie je reusachtige stenen uit het water komen in de buurt van Baya   
           Beach? 

• A. Omdat Baya Beach en Fòrt Beekenburg onder water waren, 

• B. Ze zijn vulkanische stenen die met de tijd afgebroken waren. 
 

Piraten van de Caribbean, wij zijn hier om eigenaren te worden vna spulen. Wij gaan 

dingen zoeken (scavenge). (Elk ding zit met een gekleurd lintje vast) 

50p gekleurde kralen ketting 

50p zilveren hoepel oorbellen 

 

50p Heb je je best gedaan om alle vragen te 

beantwoorden? Heb je naar een vlag gezocht? 

Heb je eventueel gebruik gemaakt van je fantasie 

om een eigen vlag  te maken? Zoek naar de trap 

naar boven en ga de toren op en zwaai met de 

vlag zodat iedereen die aanwezig is je kan zien 

(kijk goed rond dat er niemand vòòr jou is)  

Denk aan de tijd.  

Je moet nog inleveren. Dit is niet het einde  

  

 

 

 

Succes! 

  



 

Antwoorden (niet uitprinten voor de deelnemers) 

Hier bij Baya Beach moeten jullie heel goed rondkijken. Er is een plaats waar er een 

gebouw staat waar ze zieke mensen behandelden. In de buurt van het gebouw zie je 

het plaatje hieronder. Loop er naar toe en vraag wat er daar allemaal te doen is.   

 

25p De plaats heet Tugboat…10p En je kan er zwemmen 
 

10p Waarom zie je reusachtige stenen uit het water komen in de buurt van 
Baya Beach? 

• A. Omdat Baya Beach en Fòrt Beekenburg onder water waren, 

• B. Ze zijn vulkanische stenen die met de tijd afgebroken waren 
 

Piraten van de Caribbean, wij zijn hier om eigenaren te worden vna spulen. Wij gaan 

dingen zoeken (scavenge). (Elk ding zit met een gekleurd lintje vast) 

50p gekleurde kralen ketting. 

50p zilveren hoepel oorbellen 

Hierboven zijn er ook waardevolle dingen te vinden. Ga zoeken. Denk aan de tijd!! 
Zoek voor 50 punten per ding. Denk aan de gekleurde lint. 
 

 Pet  

 T-shirt 

Heb je je best gedaan om alle vragen te 

beantwoorden? Heb je naar een vlag gezocht? 

Heb je eventueel gebruik gemaakt van je fantasie 

om een eigen vlag  te maken? Zoek naar de trap 

naar boven en ga de toren op en zwaai met de 

vlag zodat iedereen die aanwezig is je kan zien 

500p (kijk goed rond dat er niemand vòòr jou is)  

Denk aan de tijd.  

Je moet nog inleveren. Dit is niet het einde  

 

 


