
 

 

 

 

De Ik-Weet-Alles-Quiz  

Na of tijdens een hele dag vergaderen of trainen is een gezellige quiz een geweldige 

manier om de zinnen op een luchtige manier te verzetten. Er zijn veel verschillende 

thema’s waaruit gekozen kan worden, uiteenlopend van Topografie, Taal, Natuur, 

Geschiedenis tot Muziek.  

Een samenwerkingspuzzel of vragen over de 

eigen organisatie worden er, indien gewenst, 

aan toegevoegd. Er is voldoende in huis om een 

avond mee te vullen, maar dat hoeft natuurlijk 

niet.  

Samen plezier maken staat voorop en dat is een 

Haalbare Kaart. 

  

Master Mind 

Er zijn een heleboel puzzels op te lossen. 

Sommige zijn echte hersenkrakers, andere 

puzzels zijn (een stuk) eenvoudiger. Hoe 

moeilijker de puzzel, hoe meer punten ermee 

verdiend kunnen worden. Hoe dan ook, 

samenwerken is noodzaak. De vraag is: ‘Welk 

team gaat voor het gemak en welk team laat 

zich uitdagen tot het moeilijke werk?’ En welke 

strategie leidt tot de titel ‘Master Mind’? 

 

 

Knikkerbaan bouwen 

Als kinderen zo blij, dat is wat er gebeurt als de 

knikker door de buizen rolt en op de juiste plek 

terecht komt. Maar voordat het zo is…… Er is 

heel wat denk- en afstemmingswerk nodig om 

het doel te bereiken. En zoals in het echte leven 

is ook hier weer belangrijk: Wie doet wat? Wordt 

er overlegd? Naar wie wordt geluisterd en wie 

voelt zich niet gehoord? Men is lekker bezig, 

maar indien gewenst wordt er ook gereflecteerd 

op het bouwproces, want wie begint al te 

bouwen zonder een plan te hebben en wie staan als betweters op afstand kritiek te 

leveren. Of heeft ieder zijn eigen toegevoegde waarde? 

 



  
  

 

  

Escape Game  

Je wordt niet echt opgesloten, maar er zullen heel wat sloten 

opengemaakt moeten worden om het eindpunt te bereiken. 

Daartoe moeten er heel wat ingewikkelde puzzels opgelost 

worden. Tot nu toe is het weinigen gelukt om binnen een 

uur alles opgelost te krijgen. En daar kunnen we streng mee 

omgaan, of niet. Anderhalf uur puzzelen wordt door de 

vingers gezien, maar of dat dan als een succes ervaren 

wordt……? 

In ieder geval worden verschillende kwaliteiten gevraagd. 

Weten jullie de juiste talenten aan te boren en de hersenen 

op een slimme manier aan het kraken te zetten?  

 

 

 

  


