
Zaterdag 9 mei 

Spannende Vossenjacht  
Op zaterdagmiddag 9 april organiseert de Dijk/Singel een spannende vossenjacht voor jong 
en oud. Een spel waarbij het gaat om goed opletten, slimheid, handigheid en snelheid.  
 
Hoe gaat het spel? 
Alle deelnemers vertrekken tegelijk in groepjes vanaf de feesttent. Je begint direct met het 
speuren naar vossen. Die kunnen overal lopen. Je herkent ze aan hun bijzondere kostuum. 
Misschien zijn ze verkleed als monnik, of als ridder of als ouderwetse politieagent, misschien 
ook wel heel anders. Maar let op: er zijn ook valse vossen, die moet je niet aanspreken, want 
dan krijg je strafpunten. Echte vossen herken je aan twee dingen: zij hebben altijd iets bij 
zich dat veel te nieuw is voor hun oude kostuum én ze hebben ergens een nummer. Dus als 
je een ridder ziet lopen met een racefiets en een 3 op zijn buik, dan heb je een echte vos.  
 
Als je een vos vindt dan heb je punten verdiend en krijg je een opdracht. Als je die goed 
uitvoert dan krijg je opnieuw punten én een letter. Als je de letters van alle opdrachten van 
de vossen op een rij zet, krijg je een zinnetje en ben je klaar met het spel. Je gaat dan zo 
snel mogelijk terug naar de feesttent en meld je bij de spelleiders.  
 
Wie heeft er gewonnen? 
Voor alles krijg je punten. De groepjes die het eerst terug zijn in de feesttent krijgen extra 
punten voor snelheid. Verder krijg je extra punten voor slimheid als je het zinnetje goed hebt. 
En dan zijn er nog de punten die je verdient met vossen jagen en opdrachten uitvoeren. Al 
die punten worden opgeteld en het groepje met de meeste punten wint. Natuurlijk zijn er 
leuke (of lekkere) prijzen! 
 
Wanneer:  Zaterdag 9 mei 
Waar:   Start in de feesttent, spel in het hele dorp tussen de Chr. Geref. Kerk 
   het begin van de Schutterlaan en de ijsbaan. 
Voor wie: Avonturiers van 8 tot 98 jaar (jongere kinderen alléén onder 

begeleiding van volwassene) 
Aanmelden:   Individueel of in groepjes, vanaf 13.30 uur in de feesttent 
Start spel:  14.00 uur precies 
Einde spel:   Zodra je klaar bent, maar uiterlijk 15.30 uur 
Prijsuitreiking: 16.30 uur in de feesttent 
Verboden:  gebruik van fietsen, skates of andere dingen met wielen;  

afkijken van anderen. 
   
 


