
Centraal (met dank aan de gemeente van Wageningen) 
 
We vertrekken vanaf <plaats>. Iedereen krijgt 1 ei met een merkteken mee. Dit ei 
moet het hele parcours heel meegenomen worden. Aan het eind wordt dit ei 
gebakken. Dit levert 10 punten per ei op. 
 
Materiaal: 
Eieren  
Stiften 
Blikken 
Olie/boter 
Partytent 
Puntjes  
Soep 
 



Post 1 (emmer vullen) 
 
Locatie:  
Iets verder dan de paal waar nummer twee op staat. 
 
Materiaal: 
Emmer 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
25 meter verderop staat een emmer. Deze moet gevuld worden met modder die op 
deze plaats ligt. Het is de bedoeling dat de emmer blijft staan en dat de modder dus 
van hier naar de emmer wordt gebracht. Tijd opnemen en noteren. Snelste groep 
krijgt meeste punten (wordt achteraf bepaald). 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
Volg het pad zo dicht mogelijk langs de beek. Je komt dan bij een stuk bos dat vrij 
open is. Ga links het pad op tussen twee 'heuvels'. Je ziet hier de volgende post. 



Post 2 (met en op een zeil lopen) 
 
Locatie:  
Achter heuvel links is een stukje bos en daarachter is een stuk bos dat meer open is. 
Daar kan deze opdracht gehouden worden. 
 
Materiaal: 
Zeil 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
Hele groep staat achter elkaar op het zeil. De voorste houdt een kant van het zeil 
vast. De voorste trekt aan het zeil, terwijl de rest van de groep omhoog springt. Op 
deze manier moet 10 meter worden afgelegd (afstand vooraf afbakenen mbv bv 
stokken/strepen). Tijd opnemen en noteren. Snelste groep krijgt meeste punten 
(wordt achteraf bepaald).   
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Pad volgen. 
Zoek het bruggetje over de beek. 



Post 3 (snoep uit de boom halen)  
(dit is de post waar bij de start van de survival geen groep begint i.v.m. de tijd 
die nodig is bij de volgende opdracht) 
 
Locatie:  
Boom aan de andere kant van het bruggetje. 
 
Materiaal: 
Snoep in plastic tas 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
In de boom ligt een zak met snoep. Iedereen haalt zijn eigen snoepje eruit. Totale tijd 
(die het de hele groep kost om snoep uit de boom te halen) opnemen en noteren. 
Snelste groep krijgt meeste punten (wordt achteraf bepaald). 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Schelpenpaadje volgen. 



Post 4 (gewonde vervoeren over de ven) 
 
Locatie:  
Het vennetje. 
 
Materiaal: 
Roeiboot met spanen 
Spullen voor gewonde (tomatenketchup, evt. spalk) 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
Van de commandopost hebben we zojuist het bericht gekregen dat er een gewonde 
aan de overkant van de ven ligt. Hij heeft een gebroken been, kan niet lopen en 
zwemmen en is slecht horend. Links en rechts ligt het vol met mijnen, daar kan je 
dus niet overheen. De enige weg is dus via het water met een boot. Breng alles 
droog hier weer terug (anders levert het geen punten). Tijd opnemen en noteren. 
Snelste groep krijgt meeste punten. (wordt achteraf bepaald). 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Pad aan de andere kant van de ven volgen. Bij de omgevallen boom ligt een 
opdracht. 



Post 5 (hoeft geen postleider bij) 
 
Locatie:  
Omgevallen boom. 
 
Materiaal: 
Twee plastic hoesjes 
Opdrachten (1x en 8x) 
 
Opdracht: 
Op de omgevallen boom ligt in een plastic hoesje een opdracht. Daar staat op dat de 
verdere routebeschrijving in een plastic hoesje aan de andere kant van de boom ligt. 
Die moet opgehaald worden. Elke groep mag één routebeschrijving meenemen. 



De routebeschrijving naar de volgende post kun je vinden aan de andere kant 
van de boom.  
 
Neem er ééntje mee.  



Routebeschrijving naar de volgende post 
 
• Pad volgen 
• Linksaf 
• Na 125 meter rechtsaf een ‘paadje’ in 
• Door het bos lopen tot …  
 
 



Post 6 (loopgraaf) 
 
Locatie:  
Aan de overkant van het vennetje het pad volgen, langs de beek. 
Linksaf. Na 125 meter rechtsaf een ‘paadje’ in. 
Door het bos lopen tot een loopgraaf (takken waar je onder door kunt kruipen) 
 
Materiaal: 
Takken en stukken hout klaarleggen. 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
De hele groep moeten onder de loopgraaf kruipen en daarbij een bepaalde 
hoeveelheid hout meenemen. Tijd opnemen en noteren.  Snelste groep krijgt meeste 
punten (wordt achteraf bepaald). De volgende groep kan deze hoeveelheid hout 
weer terugbrengen naar de andere kant etc.  
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Pad terug lopen naar de beek. 
In noordelijke richting verder (niet vertellen: dit is linksaf; rechtsaf gaan = teruggaan 
naar de opdracht bij de ven). 



Post 7 (rugzak met bepakking opdrukken) 
 
Locatie:  
Vanaf de ven de beek volgend, kom je bij een wat grotere splitsing. Daar is het. 
 
Materiaal: 
Bergwandeltas met vulling 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
Deelnemers moeten zich om de beurt 1 minuut zoveel mogelijk opdrukken met 
bepakking. Gemiddelde aantal opdrukking per groep bepaald het aantal punten 
(noteren! 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Volg het pad langs de beek. 



Post 8 (met boomstam parcours afleggen) 
 
Locatie:  
Smalle bospaadjes met een aantal splitsingen, licht stijgend en dalend. 
 
Materiaal: 
Boomstam die te tillen is door een groepje, evt. groepje splitsen en met kleine 
boomstammetjes laten sjouwen. 
Parcours uitzetten. 
 
Opdracht: 
Groep legt met boomstam op de schouder het volgende parcours af. Tijd opnemen 
en noteren. Snelste groep krijgt meeste punten (wordt achteraf bepaald). 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Zwarte pijlen verder volgen. 
 



Post 9 (met touwbrug beek over) 
 
Locatie:  
Beek aan het begin van het bos. 
 
Materiaal: 
Twee touwen 
Stopwatch 
 
Opdracht: 
Met touw(en) over de beek (dik touw onder, dunner touw boven). Tijd opnemen en 
noteren. Snelste groep krijgt meeste punten (wordt achteraf bepaald). 
 
Gescoorde punten/gemiddelde tijd 
(het aantal groepen was bij het maken van dit scoreblad niet bekend en kan dus 
afwijken) 
 
Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

 
 
Route verder (wordt niet op papier meegegeven. Moet je uitleggen en groep 
moet het onthouden). 
 
Loop naar de parkeerplaats van het gebouw van Staatsbosbeheer. Voorbij de 
parkeerplaats gaat je bij het groene bord (vrije toegang op wegen en paden enz.) het 
bospad op. Rechts aanhouden. Zoek paal 2 en kijk hier uit naar post 1. 


