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Materiaallijst 
 

Al aanwezig 

- tennisballen 

- materiaal om achter te kunnen schuilen 

- 7 emmers 

- 10x dopjes geel 

- 10x dopjes rood 

- Hoepels + Pionnen 

- Bankjes 

- elastiek 

 

Mee nemen 

- Letters voor op buik en rug (spellen)  

- lijst met mogelijke worden (spellen)  

- kaartjes 30 secondes  

- 2 raadsel ballen          

- 2 kistjes/laadjes                                    

- regels poker en klaverjassen                  

- Poker handen 

- 3 blaadjes met lidwoorden  

- 3 kapotte rode ballen 

- schoenendoos (totaal +/-15) 

- plank 

- Balk 

- 6 blokjes 

- Puzzel 

- Rekensom 

- 10 ijsstokjes 

- Doolhof op papier 

- 7 cijfersloten 

- Kaartjes levend stratego 

- Score formulieren 

- schoenendoos (totaal +/-15)- beachtennis Rackets 

- tafeltennisbatjes 

- tafeltennisballetje 

- speedminton rackets +shuttle 

- sponzen  

- 4 Handdoek (oud) 

- 12 lege Flessen 

- 2x (voet)bal (liggen ook al bij NTC zijn volgens mij zacht) 

- Schoenendozen (totaal +/-15) 

- 2 theedoeken/Vlaggen 

- 10 pennen 
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- Permanent markers 

- Grootte vellen papier 

 

 

Kopen 

- 200 Waterballonnen (liefst snel/makkelijk vullen) 

- 1x zwembadje (klein kinderbadje) 

- 150 kartonne koffie bekers 

- 4 halve PVC buizen (+/- 50cm lang)(kunnen ook helen zijn die we doorzagen) 

- Een bel als Finish 

- 2 rollen tape (slecht klevend) (wordt op de huid geplakt) 

- 2 kleuren waterverf (voor paintball, tube/fles) 

- 40x spuitjes (voor paintball, zelfde als vorige keer)  

- 60 Ballonnen (normaal) 

- 3 cijfersloten (voor christiaan) 

- prijsjes voor de winnaars 

 

huren 

- 2x zespersoons loopski (huren) 

- 2x Zespersoons zakloop (huren) 

- 2x Funslang(en)  (huren)  

kan via huren.nl een goede verhuurshop zoeken, goed opletten of ze per stuk of per 2 

worden verhuurd  



 

6 

Voorbeelddraaiboek eenvoudig 

Kampactiviteiten.nl 

 

planning 
 

Maandag 

10-12 Tennistrainen 

12-13 Lunch 

13-15 Escaperoom, Levend stratego en Paintball 

 

Dinsdag 

10-12 tennistrainen  

12-13 Lunch 

13-15 Spellencircuit en Tennis toss 

 

Woensdag 

10-12 Tennistrainen 

12-13 Lunch 

13-15 Waterspellen en Tennis toss  

 

Donderdag   

10-12 Tennistrainen  

12-13 Lunch 

13-15 Zwemmen 

 

Vrijdag 

10-12 Tennistrainen 

12-13 Lunch 

13-15 Jamesbond en Ik hou van holland 
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Maandag 

 

10-12 Trainen  

12-13 Lunch 

13-15 Escaperoom, levend stratego en paintball 

 

Materiaal: 

- 10 rode ballen  waarvan 3 kapotte   

- 3 sloten                                             

- 3 blaadjes met lidwoorden                 

- 5 groene ballen                                 

- 10 oranje ballen                                                                                                                     - - 

- 20 gele ballen                       

- 2 raadsel ballen          

- 2 kistjes/laadjes                                       

- regels poker en klaverjassen                  

- Poker handen 

- Ballonnen 

- 6 blokjes 

- Puzzel 

- Rekensom 

- Geheimschrift decoder 

- 10 ijsstokjes 

- Doolhof op papier +  pen 

- 8 cijfersloten 

- Kaartjes levend stratego 

- 2 emmers met waterverf (verdund) 

- spuitjes 

- oud wit shirt.                        
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Escaperoom, levend stratego, Paintball 

 

Aantal teams: 6 

aantal per team: 6/7 

aantal rondes: 6 

tijd per ronde: 15 Min 

 

Puntenverdeling: 

Je krijgt per gewonnen spel 300 punten bij gelijkspel is het beide partijen 100 punt. 

bij de escaperoom krijg je punten op basis van wie de snelste tijd heeft gehaald. 

De beste tijd krijgt 600 punten en de 2e krijgt er 500 enzo. 
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Escaperoom 1 

het doel is om in een zo kort mogelijke tijd te ontsnappen door het oplossen van de 

verschillende puzzels. 

 

in een kamer worden verschillende opdrachten neergelegd. deze proberen de spelers zo 

snel mogelijk op te lossen. elke oplossing resulteert in een code met deze code kunnen ze 

een codeslot openen om de volgende opdracht te kunnen doen. na een aantal opdrachten 

krijgen de spelers een code(wordt) om te ontsnappen uit de kamer. 

 

materialen 

- 10 rode ballen  waarvan 3 kapotte   

- 3 sloten                                             

- 3 blaadjes met lidwoorden                 

- 5 groene ballen                                  

- 10 oranje ballen                                                                                                                         

- 20 gele ballen                                      

- 2 raadsel ballen                                     

- 2 kistjes/laadjes                                       

- regels poker en klaverjassen                  

- Poker handen                                          

 

 

1. vind de raadsel in de tennisballen (1,2,2) 

2. Ronde voorwerpen tellen (2,0,2) 

3. Pokeren (1,6,9)  
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Escaperoom 2 

 

het doel is om in een zo kort mogelijke tijd te ontsnappen door het oplossen van de 

verschillende puzzels. 

 

in een kamer worden verschillende opdrachten neergelegd. deze proberen de spelers zo 

snel mogelijk op te lossen. elke oplossing resulteert in een code met deze code kunnen ze 

een codeslot openen om de volgende opdracht te kunnen doen. na een aantal opdrachten 

krijgen de spelers een code(wordt) om te ontsnappen uit de kamer. 

 

Materiaal: 

- Ballonnen 

- 6 blokjes 

- Puzzel 

- Geheimschrift decoder 

- 10 ijsstokjes 

- Doolhof op papier +  pen 

- 8 cijfersloten 

 

1.      Maak de ballon kapot  (8,6,3,1) (zilver Driehoek) 

2.      Onzichtbare code  (4,3,2,1) (blauwe stip) 

3.      Vind alle blokjes en maak er een piramide van (6,8,8,1) (gouden X) 

4.      geheimschrift ( 7,1,4,5) (gouden stip) 

5.      ijsstokjes puzzel (3,3,3,3) (zilver puntje) 

6.      Vind het einde van het doolhof (3,4,5,6) (Gouden vierkant) 

7.      Vind het geheime wachtwoord (letters tellen in een stuk tekst) (2,5,1,8) (zilver 

vierkantje) 
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Levend stratego 

 

Materiaal: 

- Kaartjes levend stratego 

- 2 theedoeken/Vlaggen 

 

het doel is om zo snel mogelijk de vlag van de tegenstander te veroveren 

 

De groep wordt in 2 teams verdeeld en iedereen krijgt een vlag mee om te verstoppen. Hij 

moet gedeeltelijk nog zichtbaar zijn. Elk teamlid krijgt een kaartje met een nummer en een 

naam er op. 

De Bom kan alleen ontmanteld worden door mineur 

De maarschalk kan getikt worden door de spion. 

 

Paintball 

 

Materiaal: 

- 2 emmers met waterverf (verdund) 

- spuitjes 

- oud wit shirt. 

 

Het doel is om de spelers van de tegenpartij zo vies mogelijk te maken 

 

de groep wordt in 2 teams verdeeld, Elk team krijgt een emmer met een eigen kleur water 

verf er in (verdund zodat je er mee kan schieten). Probeer de shirts van het andere team zo 

vies mogelijk te maken. het team dat de Shirts het schoonst houd wint. 
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Dinsdag 

 

10-12 Trainen  

12-13 Lunch 

13-15 Spellencircuit en de toss 

 

Materiaal 

- Zespersoons zakloop 

- Funslang 

- zespersoons loopski 

- elastiek 

- Hoepels + Pionnen 

- Bankjes 

- Een bel als Finish 

- tape 

- 2x (voet)bal 

- 10x dopjes geel 

- 10x dopjes rood 

- Flessen 
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Spellencircuit 

aantal teams: 6 

aantal per team: 5/6 

aantal rondes: 4 

Tijd per ronde:  15/20 

 

Puntenverdeling: 

500 punten voor het winnende team 

250 punten voor het verliezende team 

tram bal 

Materiaal: 

1 bal 

 

het doel is om een punt te scoren door de bal te vangen in de tramrails van de tegenstander. 

 

er spelen 2 teams tegen elkaar. Er wordt gespeeld op 2 helften van 2 banen naast elkaar. 

scoren bereik je door de bal over te gooien en hem te vangen in de tramrails van de 

tegenstander. als je loopt met de bal in je handen, de bal stuitert of hij wordt aangeraakt door 

de andere partij ben je het balbezit kwijt en gaat deze naar de andere partij. 
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Estafette 

Materiaal: 

- Zespersoons zakloop 

- Funslang 

- Hoepels + Pionnen 

- Bankjes 

- Een bel als Finish 

- elastiek 

- zespersoons Loopskie 

 

Twee teams strijden tegen elkaar. Ze moeten met het hele team zo snel mogelijk door de 

estafette  

 

1.  Zespersoons Loopskie. Iedereen van het team moet via de loop ski zo snel mogelijk 

zigzaggend naar de overkant. Een iemand van het team brengt de loop ski’s terug om 

de andere ook over te brengen. 

 

2.  Alle teamleden moeten elkaars handen vastpakken en mogen niet meer loslaten. Ze 

moeten nu door zo snel mogelijk op/onder en door verschillende obstakels. Over een 

bankje, onder een bankje door en door hoepels. 

 

3.  Zespersoons Zakloop. Iedereen van het team moet met de zespersoons zaklopen 

zigzaggend tussen pionnen zonder deze om te gooien naar de overkant. Een iemand 

van het team brengt de zakloop terug om de andere ook over te brengen. 

 

4 op een rij 

 

Materiaal: 

- 10x dopjes geel 

- 10x dopjes rood 

 

 

het doel is om zo snel mogelijk als team 4 op een rij te maken. 

 

er spelen 2 teams tegen elkaar 

ieder team krijgt 10 dopjes van 1 kleur. 

De teams mogen om de beurt Hun kleur hoedje neerleggen in het speelveld. 

zijn alle 10 de dopjes gebruikt dan mag je gaan verplaatsen. 
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Tyrex funny bal 

 

Materiaal: 

- lege Flessen 

- (voet)Bal 

 

het doel is om zo snel mogelijk de fles(sen) van het andere team leeg te krijgen. 

 

er wordt gespeeld in 2 teams 

de armen van alle deelnemers zitten aan de borst vast gebonden/getapte zodat ze net zulke 

korte armen hebben als een tyrex (kunnen alleen nog maar hun polsen gebruiken).  iedere 

team/speler heeft een fles gevuld met water voor zich staan. ieder team probeert zo snel 

mogelijk door middel van het omgooien van de fles, de fles(sen) van de andere partij leeg te 

krijgen. de fles(sen) mogen pas weer rechtop gezet worden als 1 van de spelers de bal in 

zijn/haar handen heeft en bij zijn/haar fles staat.  
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Woensdag 

 

10-12 Trainen Racketlon  

12-13 Lunch 

13-15 Waterspellen en toss  

 

materiaal: 

- 4 halve PVC buizen 

- 7 emmers 

- 100 plastic beker 

- sponzen  

- Handdoek 

- zwembadje 

- Plastic bekers 

- plank 

- Balk 

- 200 Waterballonnen 

- speedminton rackets 

- beachtennis Rackets 

- tennisballen 

- tafeltennisbatjes 

- tafeltennisballetje 

- CM meter 
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Racketlon  

aantal teams: 6 

aantal per team: 5/6 

aantal rondes: 5 

Tijd per ronde:  10 

 

Er wordt altijd in dubbelspel gespeeld we spelen altijd dubbels tegen elkaar 

 

er zijn 5 teams van 5 en 1 team van 6 

het team van 5 speelt bij tennis beachtennis en speedminton 3 tegen 2. 

waarbij het team van 3 altijd 1 net speler heeft en 1 vaste linker speler en 1 vaste rechter 

speler. na 1 game word netspeler rechter achterspeler en die word linker achter speler. 

 

na elke ronde moet de speler met de minste games met de speler met de meeste games bij 

het 1e spel waarbij niemand nog punten heeft mag jezelf kiezen. 

 

 

het team van 6 speelt in duo’s en na elk spel moet je verplicht een nieuw duo vormen. 

het team van 6 speelt altijd 1 game en dan moet het verliezende team eruit de partij die erin 

komt moet dan altijd serveren 

 

Tennis 

je speelt een dubbel tegen elkaar telling gaat in games 

Speedminton 

je speelt een dubbel tegen elkaar telling gaat in games 

Beachtennis 

je speelt een dubbel tegen elkaar telling gaat in games 

Tafeltennis  

rond om de tafel als je het wint dan krijg je 1 game 

Ezelen  

je slaat de bal tegen de muur in een bepaald vak het is altijd 2 tegen 2 

als je als team de bal 2 keer laat stuiteren of niet in het vak slaat dan krijg je een letter heb je 

ezel dan heeft het andere team een game gewonnen 

 

  



 

18 

Voorbeelddraaiboek eenvoudig 

Kampactiviteiten.nl 

 

Waterspelen 

 

Aantal teams: 6 

aantal per team: 5/6 

Aantal rondes: 6 

duur per ronde: 15 min 

 

Rode loper 

 

Materiaal: 

- kartonne Koffie bekers 

- Tennisballen 

- 2 Emmers 

 

het doel is om zoveel mogelijk water van de ene emmer naar de andere emmer te brengen. 

 

iedere speler krijgt een plastic beker om hiermee het water naar de andere emmer te 

brengen. aan de zijkant van het speelveld staan leraren (ander team) die de spelers 

bekogelen en proberen zoveel mogelijk water uit de bekers te krijgen. 

Dweilen met de kraan open 

 

Materiaal: 

- Zwembadje 

- Emmer 

- (hand)doek 

 

het doel is om in de emmer zoveel mogelijk water te krijgen door middel van een (hand)doek. 

 

de spelers krijgen een (hand)doek. hiermee lopen ze ZSM naar het zwembadje om hem nat 

te maken om hem vervolgens terug te brengen en uit te knijpen boven de emmer. 
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Water wip 

 

Materiaal: 

- 2 Emmers 

- koffiebekers 

- plank 

- Balk 

 

het doel is om zoveel mogelijk water in de emmer te krijgen. 

 

er wordt een wip van een plank en een balk gemaakt. 

de speler legt aan de ene kant van de wip een plastic bekertje met water en trap vervolgens 

op de andere kant van de wip. probeer het bekertje te vangen zonder dat er veel water uit 

gaat. nadat de beker is gevangen wordt deze leeg gegooid in de emmer. 

 

 

Water doorgeven 

 

Materiaal 

- kartonne koffie bekers 

 

het doel is om zoveel mogelijk water in de andere emmer te krijgen 

 

elke speler krijgt een plastic beker en gaan in een rij achter elkaar staan. 

de voorste speler vult zijn beker met water en gooit deze boven zijn hoofd langs leeg in de 

beker van de speler achter heem. dit wordt herhaald totdat de spelers aan de andere kant 

van het speelveld zijn. het overgebleven water wordt in de emmer leeg gegooid en de 

spelers beginnen opnieuw.  
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Waterballon overgooien 

 

Materiaal: 

- Waterballonnen 

- 2 Emmers 

 

Het doel is om zoveel mogelijk waterballonnen aan de andere kant te krijgen zonder dat ze 

kapot gaan. 

 

aan beide kanten van het speelveld staat een speler. speler A gooit een waterballon naar 

speler B deze probeert hem te vangen zonder dat de ballon kapot gaat. de gevangen 

ballonnen worden in een emmer bewaard. 

 

Regenwater 

 

materiaal: 

- 4 halve PVC buizen 

- 2 emmers 

- 1 koffiebeker 

 

het doel is om zoveel mogelijk water van de ene kant naar de andere kant te krijgen. 

 

de spelers krijgen 4 halve PVC buizen. een van de spelers gooit 1 of meerdere bekertjes 

gevuld met water leeg in de eerste halve PVC buis. door middel van het doorgeven van het 

water van de ene naar de andere buis moeten de spelers zo veel mogelijk water naar de 

andere kant van het speelveld verplaatsen. 
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Donderdag 

 

10-12 Trainen  

12-13 Lunch 

13-15 Zwemmen 
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Vrijdag 

 

10-12 Trainen  

12-13 Lunch 

13-15 Jamesbond, ik hou van holland 

 

Materiaal 

- kaartjes 30 secondes 

- Letters voor op buik en rug 

- lijst met mogelijke worden 

- materiaal om achter te kunnen schuilen 

- tennisballen 
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Ik hou van holland 

 

30 secondes 

 

Materiaal: 

- kaartjes met alle tennis gerelateerde termen/spelers 

 

het doel is om  in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk worden te raden. 

 

1 speler van het team krijgt een kaartje met daarop 5 worden. de speler probeert zo snel 

mogelijk deze worden te omschrijven zonder het wordt of vertaling van het wordt te 

benoemen. de andere spelers proberen de omschreven worden te raden. 

als er 3 worden van het kaartje zijn geraden is de volgende speler aan de beurt. 

 

 

 

Spellen 

 

Materiaal 

- Letters voor op buik en rug 

- Lijst met mogelijke worden 

 

Het doel is om in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk worden te maken 

 

Iedere speler krijgt een letter op zijn buik en rug. door de spelleider wordt een wordt 

genoemd en de spelers proberen deze zo snel mogelijk te spellen. de letters op de buik en 

rug mogen door elkaar heen gebruikt worden en iedereen mag van plek wisselen.  

 

 

 

 

  



 

24 

Voorbeelddraaiboek eenvoudig 

Kampactiviteiten.nl 

 

Jamesbond 

 

Materiaal: 

- Zakjes met smokkelwaar 

- materiaal om achter te kunnen schuilen 

- Tennisballen 

 

het doel is om zoveel mogelijk smokkelwaar van de ene naar de andere kant van het 

speelveld te krijgen. 

 

er worden gespeeld in 2 team. 

1 team gaat gooien en het andere team gaat smokkelen. 

het smokkel team probeert zo veel mogelijk smokkelwaar naar de andere kant van het 

speelveld te brengen zonder geraakt te worden. 

als je geraakt wordt door een bal lever je je smokkelwaar in bij de spelleider en mag je het 

opnieuw proberen. nadat je 3 keer geraakt ben beland je in de gevangenis en moet je een 

opdracht uitvoeren om vrij te komen. 
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Bijlage 
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Doordraaischema Maandag 

 

Maandag:        

Levend stratego, paintbal, escaperoom     

        

  Ronde 1 ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 

escaperoom 1 4 1 2 6 3 5 

escaperoom 2 6 5 3 4 2 1 

Levend stratego 1-2 3-4 5-6 1-5 4-6 2-3 

Paintbal  3-5 2-6 1-4 2-3 1-5 4-6 

 

 

 

Doordraaischema Dinsdag 

 

Dinsdag           

Spellencircuit           

    ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 

Trambal   1-2 3-4 5-6   

estafette   4-5   2-3 1-6 

4 op een rij   3-6 1-5   2-4 

turex funny bal     2-6 1-4 3-5 
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Doordraaischema Vrijdag 

 

vrijdag:           

James bond, ik hou van 

holland 

          

    ronde 1 ronde 2 ronde 3 Ronde 4 

james bond   1-2 3-4 1-3 2-4 

30 sec   4 1 2 3 

spellen   3 2 4 1 
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Scoreformulier Racketlon 

 
 

speler tennis beachtennis tafeltennis speedminton ezel 

1………...      

2………...      

3……….      

4………..      

5………..      

6………..      

 

 

Scoreformulier Spellencircuit 

 

Team: Trambal Estafette 4 op een rij tyrex funny bal 

tegenstander: team: Team: Team: team: 

Score:     
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Scoreformulier waterspelen 

 
 

speler rode loper dweilen met 
de kraan 
open 

water 
doorgeven 

waterballonn
en 
overgooien 

regenwater 

1………...      

2………...      

3……….      

4………..      

5………..      

6………..      
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Tekst escaperoom 1 

 

“Op 7 juni 2009 won Federer voor het eerst Roland Garros, waardoor hij als zesde mannelijke 

tennisser de Career Slam bereikte. Sinds 5 juli 2009 heeft hij ook het hoogste aantal 

grandslamtoernooien gewonnen in de geschiedenis van de sport. Hij won die dag voor de zesde keer 

Wimbledon en daarmee zijn 15e grandslamtoernooi, waardoor hij Pete Sampras achter zich liet. Na 

zijn winst op het Australian Open 2018 staat zijn totaal op 20 grandslamoverwinningen. Hij speelde 

ook in een recordaantal van 30 grandslamfinales. Tussen Wimbledon 2005 en het Australian Open 

2010 bereikte hij 18 grandslamfinales in 19 opeenvolgende toernooien, en tijdens Roland Garros 

2013 bereikte hij voor de 36e keer op rij de kwartfinale van een grandslamtoernooi. 

Federer stond 237 weken onafgebroken op de eerste plaats van de wereldranglijst, wat een record 

is. Het vorige record stond op naam van Jimmy Connors, die 160 weken onafgebroken op de eerste 

plaats stond. Bovendien brak hij op 27 augustus 2007 met zijn 187 weken onafgebroken op de eerste 

plaats het absolute record (man of vrouw) van Steffi Graf, die 186 weken van 1988 tot 1991 achter 

elkaar op de eerste plek stond. 

Op 6 juli 2009 werd Federer voor de tweede keer de beste ter wereld. Hij kon die positie opnieuw 

voor 48 weken vasthouden, zodat zijn teller op 285 kwam. Na zijn overwinning op Wimbledon 2012 

bereikte hij voor de derde maal de eerste plaats, verbrak het record van 286 weken van Sampras en 

bracht zijn totaal op 302 weken. 

Op 19 februari 2018 betrad Federer opnieuw de troon. Hij werd voor de vierde keer nummer 1 door 

bij het ATP-toernooi van Rotterdam de halve finale te halen na zijn overwinning in de kwartfinale 

tegen Robin Haase. Hij zou het toernooi uiteindelijk ook winnen door in de finale Grigor Dimitrov te 

verslaan. Hij bleef 6 weken op nummer 1 staan en bracht zo zijn teller op 308 weken. Met zijn 36 

jaar, 7 maanden en 24 dagen werd hij ook de oudste nummer 1 aller tijden.” 

 

“Op 7 juni 2009 won Federer voor het eerst Roland Garros, waardoor hij als zesde mannelijke 

tennisser de Career Slam bereikte. Sinds 5 juli 2009 heeft hij ook het hoogste aantal 

grandslamtoernooien gewonnen in de geschiedenis van de sport. Hij won die dag voor de zesde keer 

Wimbledon en daarmee zijn 15e grandslamtoernooi, waardoor hij Pete Sampras achter zich liet. Na 

zijn winst op het Australian Open 2018 staat zijn totaal op 20 grandslamoverwinningen. Hij speelde 

ook in een recordaantal van 30 grandslamfinales. Tussen Wimbledon 2005 en het Australian Open 

2010 bereikte hij 18 grandslamfinales in 19 opeenvolgende toernooien, en tijdens Roland Garros 

2013 bereikte hij voor de 36e keer op rij de kwartfinale van een grandslamtoernooi. 

Federer stond 237 weken onafgebroken op de eerste plaats van de wereldranglijst, wat een record is. 

Het vorige record stond op naam van Jimmy Connors, die 160 weken onafgebroken op de eerste 

plaats stond. Bovendien brak hij op 27 augustus 2007 met zijn 187 weken onafgebroken op de eerste 

plaats het absolute record (man of vrouw) van Steffi Graf, die 186 weken van 1988 tot 1991 achter 

elkaar op de eerste plek stond. 
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Op 6 juli 2009 werd Federer voor de tweede keer de beste ter wereld. Hij kon die positie opnieuw 

voor 48 weken vasthouden, zodat zijn teller op 285 kwam. Na zijn overwinning op Wimbledon 2012 

bereikte hij voor de derde maal de eerste plaats, verbrak het record van 286 weken van Sampras en 

bracht zijn totaal op 302 weken. 

Op 19 februari 2018 betrad Federer opnieuw de troon. Hij werd voor de vierde keer nummer 1 door 

bij het ATP-toernooi van Rotterdam de halve finale te halen na zijn overwinning in de kwartfinale 

tegen Robin Haase. Hij zou het toernooi uiteindelijk ook winnen door in de finale Grigor Dimitrov te 

verslaan. Hij bleef 6 weken op nummer 1 staan en bracht zo zijn teller op 308 weken. Met zijn 36 

jaar, 7 maanden en 24 dagen werd hij ook de oudste nummer 1 aller tijden.”  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wimbledon_2012
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pete_Sampras
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Robin_Haase
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Tekst escaperoom 2 

 

In 2005 wist de Gravelkoning Nadal in Parijs zijn 

eerste Grand Slam te winnen. Na deze winst heeft 

hij  nog 18 Grand slam toernooien gewonnen. 

In 2010 won hij eindelijk de US Open, hierdoor 

werd hij de 7de speler ooit die alle 4 de grand 

Slams heeft gewonnen. 
  

  

A + O = 

I = 

  

  

Code A+O, I 

  

  

  

  

  

  

A = 12 

O = 13 

I = 18 

  

  

A + O  = 25 

I        = 18 
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geheimschrift escaperoom 2 

 

Hallo Speurneus, 

  

Het eerste cijfer dat je zoekt is het aantal dagen dat een week telt. (7) 

Cijfer 2 is het zelfde als het laatste Cijfer uit de ballon. (1) 

Het aantal blokjes in de onderste rij is het 3de cijfer dat je zoekt. (4) 

Tel het 2de en 3de cijfer bij elkaar op en je hebt alle cijfers die je zoekt. (5) 

  

  

  

  

  

  

  

Speurneus hallo, 

  

Telt week een dat dagen aantal het is zoekt je dat 

cijfer eerste het. 

Ballon de uit cijfer laatste het als zelfde het is 2 

cijfer. 

Zoekt je dat cijfer 3de het is rij onderste de in 

blokjes aantal het 

Zoekt je die cijfers alle hebt je en op elkaar bij cijfer 

3de en 2de het tel. 
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30 seconds kaartjes 

 

Novak 
Djokovic 

alice 
lembeck 

Head 

dollar 

ntc 

frank Lapre 

macdonalds 

milkshake 

kiki bertens 

tennisschoen
en 

max van 
wijk 

Rafael 
nadal 
gravel 
Limonad
e 

piodon 

 

Robin 
Haase 

strand 

tennisballe
n 

Pizza 

enkel 
 

Baseline 

Remco 
Lierop 

wilson 

wimbledo
n 

KFC 

 

Dora 

Set 

Patat 

Rotterdam 

forehand 

 

Backhan
d 

serviceva
k 

game 

Andy 
Murray 

AA 

Water 

Burgerking 

Komkomm
er 

voetenwerk 

vis 

 

Amsterda
m 

Feyenoor
d 

grandslam 

Europa 

Kip 

 

Richard 
Krajicek 

tafeltennis 

banaan 

enkelspel lijn 

service 

  

Christiaa
n poen 

dubbelen 

volley 

Den haag 

babolat 

Geld 

Boom 

Auto 

Neus 

Champions 
league  
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deuce 

Artengo 

dubbelspe
l lijn  

Sinterklaa
s 

Us Open  

 

Pasta 

slice 

basketbal 
Zuid Holland 

Regen  

topspin  

school 
net 

dubbelfo
ut 

appel 

Ace 

Tramrails 

ijs 

Spanje 

Ballet 

man 

knie 

fanatiek 

winnen 

knuffel 

chocolade 

foto 

zon 

toernooi 
verliezen 

competiti
e 

tablet 

fortnite 

playstatio
n 

Trein 

  

bus  

strand 

Frankrijk 

Tomaat 

Pokemon 

vandaag 

tennisbal 
kamp 

minuut 

vrouw 

verliefd 

snelle 

vuur 

youtube 

xbox 

Ruud 
Thijssen 

Paul 
haarhuis 

Oud 

Grijs 

talent 

 

tiebreak 

eend 

wc 

kantine 

escaperoo
m 

uur 

Links 

Slang 

Klok 

zwartepiet 

rood 

Roger 
Federer 

Paprika 

Eindhove
n 

Melk 

Kikker 

Paard 

Schatkist 
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maan Sla 

Verjaardag 

 

Zuid-
Holland  

Ajax 

Groen 

Wolken 
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woordenlijst spellen 

 

3 letters  
 kul - 8 

 luk - 8 

 ulk - 8 

 elk - 7 

 kek - 7 

 kel - 7 

 kur - 7 

 lek - 7 

 lel - 7 

 ruk - 7 

 rul - 7 

 keu - 6 

 rek - 6 

4 Letters 

 kelk - 10 

 kruk - 10 

 krul - 10 

 kurk - 10 

 lurk - 10 

 kerk - 9 

 krek - 9 

 kuur - 9 

 leuk - 9 

 luur - 9 

 elke - 8 

 keek - 8 

 keel - 8 

 kele - 8 

5 Letters 

 klerk - 12 

 lukke - 12 

 kleur - 11 

 kreuk - 11 

 lekke - 11 

 rulle - 11 

 keker - 10 

 kerel - 10 
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 kerke - 10 

 kreek - 10 

 leuke - 10 

 rekel - 10 

 rekke - 10 

 erker - 9 


