
 
Scavenger hunt 

(naam van degene die jarig is 

Beste geïnteresseerde, 

Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse in deze hunt 

❖ Deze hunt is speciaal gemaakt voor degene die iets te vieren heeft. Het kan een 

verjaardag, een jubileum of een surprise zijn ook geeft het een bijdrage, om degene 

die jarig is of een jubileum heeft, een onvergetelijke dag te geven. 

❖ De hunt is een combinatie van een sterrit, speurtocht en een quiz en heeft 15 vragen 

en 10 opdrachten. 

❖ Dit is een samenvatting van het geheel, zodat je een idee kan krijgen. 

❖ In de hele hunt krijg je ook tips, hoe je de hunt kan organiseren en eventuele 

antwoorden tot waar het mogelijk is. 

Veel success! 

 

Ik stel het zeer op prijs, als je mij een feedback geeft hierover 

 

     

 

  



 
Scavenger hunt 

(naam van degene die jarig is) 
 

Hi folks, 

Welkom bij de speciale scavenger hunt voor het vieren van ons 
lieve………………... die vandaag jarig is (je kan deze zin veranderen) 
                                                        
Jullie hebben nodig: 

✓ Veel animo en een goed humeur. 
✓ Een leider:…………………………………………………………………. 
✓ Een grappige groepsnaam………………………………………(50p) 

 
Belangrijke regels: 
1. Zet alle horloges op dezelfde tijd. 
2. Voor deze hunt heb je maximaal 2 uren. 
3. De hunt start om ………. en eindigd om…………………..(tijd invullen) 
4. Schrijf netjes en duidelijk. 
5. Haal de nietjes niet uit de hunt. De hunt moet in de volgorde blijven waarin het 

gekomen is. 
6. Lees de hele hunt eerst, beantwoord de vragen en kies samen met de groep de 

opdrachten die je wilt doen. Je hoeft niet alles te doen. Je hebt alleen maar 2 
uren de tijd.. 

7.  Denk aan de tijd. 
 
Strafpunten:  

➢ Kom je 5 minuten later, dan krijg je 1000 strafpunten. 
➢ Kom je 10 minuten later, dan krijg je 1500 strafpunten.. 
➢ Kom je 15 minuten later, dan krijg je 2000 strafpunten. 
➢ Kom je later dan 15 minuten dan krijg je 2500 strafpunten. 
➢ Als je de hunt inlevert niet in zijn envelop die je gekregen hebt, nietjes zijn los en 

niet on volgorde krijg jullie 3000 strafpunten. 
 
 
 

Heel veel geluk om deze hunt een onvergetelijke feest van te maken. 
  



 
Scavenger hunt 

(naam van degene die jarig is 

 
Personalia van de jarige 

 

Op welke dag is de jarige geboren en waar?  
10p  De jarige is geboren op een……………………………  
10p  De jarige is geboren in …………………………….….. 

 
10p Hoe lang is de jarige?  1m60 1m65  1m70 (voorbeeld) 

    
Welke sport beoefent zij/hij?  
10p Zij/Hij…………………………………………………………..………………  

………………………………………………………………………………… 
Wat houdt de jarige van om te eten (3] 
………………………………………………  
 
 

Opdrachten 
 
500p Laten wij ons auto versieren. Balonnen, bloemen, cadeutjes, slingers. Het 

moet mooi zijn en naar smaak van de jarige. 
 
500p Gebruik het lied van Chayenne :un pirate soy yo” en maak een lied met 

eigen woorden voor de jarige. Zing het voor de andere gasten om het 
aantal punten te verdienen. 

 
1000p  Wij houden allemaal van lachen. Maak een comedy van 5 minuten  

over de  jarige. Het moet gepresenteerd worden voor iedereen om de  
punten te behalen 

  



 
Scavenger hunt 

 (naam van degene die jarig is 

Antwoordenblad 
 
Personalia van de jarige 

 

Op welke dag is de jarige geboren en waar?  
10p  De jarige is geboren op een (zelf invullen)  
10p  De jarige is geboren in (zelf invullen). 

 
10p Hoe lang is de jarige?  1m60 1m65  1m70 (voorbeeld) 

    
Welke sport beoefent zij/hij?  
10p voor elk goed Zij/Hij tennis en zwemmen   (zelf invullen) 
 
Wat houdt de jarige van om te eten (3] 
10p voor elk goed Spagety, pizza, ,mix friedrice (voorbeeld) 


