
Vragen Scouting triviant; activiteitengebieden identiteit, samenleving en Internationaal. 

 

Activiteitengebied en vraag samen uitknippen, dubbel vouwen en plastificeren 

  

 

1. Noem 3 

groepsleden met 

bril op 

 

2. Noem 3 

groepsleden die 

het dichts bij het 

clubhuis wonen 

 

3. Welke 5 leden 

zijn de jongste 

van je speltak? 

 

4. Een naam is 

uniek maak een 

namen ketting 

van 8 namen 

 

5. Ga geblinddoekt 

voelen wie je 

tegen over je hebt 

staan 

 

6. Verzin 8 goed te 

gebruiken 

complimenten 

 

7. Waar ligt deze 

brug en hoe heet 

hij? 

  

8. Hoe heet de 

bekendste toren 

uit Groningen 

 

9. Waarom vieren 

we 4 en 5 mei 

 

10. Wie is / was er op 

koninginnendag 

jarig? 



 

11. Probeer in zo min 

mogelijk 

omschrijvingen 

te raden welke 

bekende 

Nederlander  je 

bent. 

 

12. Probeer in zo min 

mogelijk ja / nee 

vragen te raden 

waar in 

Nederland je bent 

 

13. Waar is alles 

"bigger en 

better"? 

 

 

14. In welk 

werelddeel ligt de 

Chinese muur 

 

15. In welk 

werelddeel ligt 

een beroemde 

weg: de ROUTE 

66? 

 

 

16. In welk 

werelddeel liggen 

piramides? 

 

17. Benoem 5 landen 

die bij de 

Europese unie 

horen maar geen 

euro als munt 

hebben 

 

18. Hoe heten de 

internationale 

scouting 

organisaties? 

 
1. Namen van brildragers 
2. Namen diegenen die het dichtst bij het 

clubhuis wonen 
3. Namen van de 5 jongste 
4. Maak een namen ketting van 5 namen 

(bijv. Tim – Marcel – Leonie – Erica – 
Annet) 

5. Doe opdracht voelen 
6. Doe opdracht complimenten 
7. Erasmusbrug Rotterdam 
8. Martinitoren 
9. Einde tweede wereld oorlog / 4 mei 

herdenken van alle oorlogsslachtoffers / 5 
mei vieren onze vrijheid 

10. Verjaardag koningin Juliana 

11. Doeopdracht Wie ben ik? 
12. Doe opdracht Waar ben ik? 
13. Amerika 
14. Azië 
15. America 
16. Afrika 
17. Denemarken, Zweden, Verenigd 

Koninkrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije 

18. World Organisation of the Scout 
Movement (WOSM)(jongens organisatie) 
en de World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS) (meisjes 
organisatie)

 


