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Schatzoeken - een geweldig idee 
voor een kinderverjaardag 

Een speurtocht is met zekerheid bij elke verjaardag een succesnummer. Het kan worden gespeeld 
met kinderen van verschillende leeftijden, men hoeft slechts de moeilijkheidsgraad te variëren. 
De kinderen zijn er enkele uren druk mee bezig en moeten de ware teamgeest bewijzen. 

Een speurtocht loopt in principe altijd volgens hetzelfde patroon: de kinderen volgen met behulp 
van een schatkaart een weg, welke van tevoren is uitgestippeld en vinden aan het einde van de 
route een schat. De schat kan verschillende dingen bevatten zoals: snoep, klein speelgoed, waar-
debonnen, etc ... 

Hier zijn enkele suggesties:

Voor jongere kinderen

Bij kleinere kinderen is een schatkaart niet absoluut noodzakelijk. Een leuk idee zou zijn om met 
pijlen gemaakt van papier 3 of 4 verschillende wegen in het huis te markeren, waarbij slechts een 
weg naar de schat leidt. Dit is geen ingewikkelde klus, maar de kinderen vinden het zeker erg leuk 
om te doen.

Voor schoolgaande kinderen - hier kost is de voorbereiding wat meer tijd

De schatkaart:

Een schatkaart ontwerpen is eenvoudig: Neem een vel papier en brandt met een aansteker de 
randen weg. Daarna teken je de locatie van de schat en de positie in. Uiteraard leiden op een 
schatkaart vele paden naar het doel en er zijn ook bomen, objecten en andere dingen te zien. Laat 
uw fantasie de vrije loop. 

1. Men stelt de kinderen meerdere vragen die ze gemakkelijk kunnen beantwoorden. 
Bijvoorbeeld: In welk land leven we? Op welke dag komt het kerstkindje? Enz. ... 
Voor elk goed antwoord krijgen ze een stuk van de schatkaart, die ze vervolgens 
correct in elkaar moeten zetten. 

2. Men kan de schatkaart echter ook op een plaats verbergen, waar de kinderen spelen. Zo weten 
ze van tevoren niets van een zoektocht naar een schat en zijn dan des te meer verrast.
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Schatzoeken - een geweldig idee 
voor een kinderverjaardag 

De speurtocht:

1. Een mogelijkheid is dat kinderen kleine stukjes papier moeten vinden. Op deze stukjes papier 
staan aanwijzingen, waar het volgende stuk papier kan worden gevonden. Zo gaat de zoektocht 
verder, totdat ze uiteindelijk de schatkist hebben gevonden. 
2. De schatkaart wordt zo nauwkeurig getekend, dat de kinderen van de ene naar de volgende 
plaats worden geleid. Bijvoorbeeld: drie stappen naar rechts, vijf rechtuit, etc ... 
Zijn ze op een plek aangekomen, moeten ze eerst een puzzel oplossen, voordat ze verder kunnen/
mogen gaan. 

Bij een speurtocht (zoektocht naar de schat), is het zeer belangrijk dat de kinderen in teamver-
band werken. Dit bevordert het contact met elkaar en vereist van elk kind kennis en vaardigheid. 

De schat:

Natuurlijk is dit het belangrijkste van de hele speurtocht. Je kunt gebruik maken van verschil-
lende dingen. Het is daarbij belangrijk dat er voldoende schatten beschikbaar zijn voor alle kin-
deren.


