
Holland - België 

Nee, nee, jammer. Dit spel heeft niets te maken met het WK Voetbal, ook al doet de naam daaraan 

wel denken. Het spel van de Hollanders en Belgen (eventueel aangevuld met een derde partij) is een 

heerlijk ren- en schreeuwspel, bij uitstek geschikt om de gemoederen eens flink los te maken en de 

stemming aan te wakkeren. Een prima uitsmijter, maar doet 't zo mogelijk nog beter als gangmaker 

aan het begin van een kamp. Het kost hooguit een half uurtje voorbereiding. 

Met de benodigdheden loopt het ook wel los, want in ieder kamp is wel een scheidsrechterfluit en 

een spelleider of -leidster, in het bezit van een schallende stem en stembanden die tegen een stootje 

kunnen ... Het voorbereidende werk is simpel: Vooraf wandelt de spelleider over het kampterrein en 

legt een lijst aan van alledaagse en minder alledaagse voorwerpen, zoals je die in en om het kamp 

kunt tegenkomen (je kunt ze ook zelf bedenken). Het moet een bonte verzameling worden van de 

meest uiteenlopende zaken, zoals een wasknijper, een fietspomp, een wc-rol, een geschilde 

aardappel en een eikeblad. 

Meer persoonlijke spullen doen het ook heel aardig: Een rode schoenveter, een baseball-cap, een 

schone sok e.d. Als de lijst is samengesteld, kan de strijd beginnen. Daartoe worden de deelnemers in 

twee gelijke groepen verdeeld, de Hollanders en de Belgen. 

Je houdt het overzichtelijk, als je de groepen laat plaatsnemen op een halve cirkel stoelen of banken; 

elke groep bezet zo een kwart cirkel. Een theatersgewijze opstelling dus, waarbij de spelleider vanaf 

het toneel 'opereert'. Opruiende kreten, zoals 'Waar zitten de Hollanders?' en 'Wie zijn de Belgen?' 

kunnen de spanning aardig opvoeren en dan is het eerste voorwerp aan de beurt. De bedoeling is 

simpelweg om dat voorwerp zo snel mogelijk bij de spelleider te brengen. 

Het gewoon noemen is natuurlijk mogelijk, maar veel leuker en spannender wordt het, als je het 

noemen van het voorwerp even uitstelt en er wat omheen leutert. Als het voorwerp eenmaal 

genoemd is, is dat het sein voor de hele meute, of een vertegenwoordiger daarvan om op jacht te 

gaan. Als de spelleider het gevraagde heeft gekregen, dan laat hij met een goed hoorbaar fluitsignaal 

weten, dat verder zoeken niet meer nodig is. Iedereen zoekt zijn of haar plaats weer op en wacht het 

oordeel af. 

Eerlijk spelen hoort er natuurlijk bij. De score wordt toegekend aan het land dat het voorwerp als 

eerste bij de spelleider bracht. Alleen de speler die als eerste een goed antwoord heeft gegeven, 

verdient een punt voor zijn team. Bij groepsopdrachten verdient de winnende groep vijf punten (evt. 

de tweede groep 3 punten en om de moed er in te houden krijgt het verliezende team alsnog een 

punt als troost). 

Een assistent(e) houdt de stand bij en laat op gezette tijden de tussenstand weten. Ook opdrachten 

die een aardige verkleedpartij tot gevolg hebben, nemen wat meer tijd, maar dat succes dan 

helemaal verzekerd is, hoeft nauwelijks betoog. Veel deelnemers, overal rennend en zoekend zorgen 

samen natuurlijk voor een flinke chaos. 

Extra leuk wordt het daarom, als twee leid(st)ers zich opwerpen om beide groepen te gaan 'coachen'. 

Ze laten de boel eerst eens een tijdje flink aanrommelen, maken dan groot misbaar over de 

puinhoop, vragen een 'time-out' aan bij de spelleider, bespreken met hun groep een Hollandse, dan 

wel een Belgische tactiek, en verder maar weer, want er volgen nog meer opdrachten. Het spel blijft 

het meest overzichtelijk, als het gespeeld wordt met twee groepen van circa tien deelnemers. Met 

drie groepen spelen is ook wel mogelijk, maar dan moet nauwkeurig worden bekeken wie als eerste 

een opdracht voltooid heeft. 



Individuele opdrachten 

 

• Wat is de uitkomst van de som: 1 + 2 + 3 + 4 + 5? 15 

• In welke stad wordt jaarlijks het grote wandelevenement gehouden, genaamd de 

Vierdaagse? Nijmegen (Apeldoorn is ook goed) 

• Hoe heet de oudste zoon van koningin Beatrix? Willem-Alexander 

• In welke plaats wordt dit kamp gehouden? 

• Wie was verliefd van zin? De Nachtuil 

• Zing het eerste couplet van 'Keesje de Jordaan'. 

• Wat was een heitje? Een kwartje 

• Wie is de leider van het Nederlandse kabinet? Kok 

• Wat was de Franse munteenheid? Frank 

• Hoe heet de broer van staflid ....? 

• Voor het hoeveelste jaar gaat staflid xx mee op kamp? 

• Waar werkt staflid ccc? 

• Hoe heet de plaats waar we zijn vertrokken? 

• Wat weegt zwaarder? Een pond ganzedons of een halve kilo lood? Beide produkten wegen 

even zwaar 

• Hoeveel dozijn gaan er in een gros? twaalf 

• (Indien jongens vooraan zitten): Ga voor de groep staan en ga buikdansen. Wie doet dat als 

beste? Te beoordelen door de jury. 

• Wat is de kleur van ons kabinet? paars 

• Wat is rond, wit met een rode rand? Verbodsbord: Verboden in te rijden 

• Wie staat als eerste op zijn handen? Je handen onder je voeten zetten is een praktische 

oplossing! 

• Wie zijn broek hangt tot op zijn kuit? Een Nederlandse Amerikaan 

 

Groepsopdrachten 

 

• Maak kaartjes met de volgende letters en geef elk groepslid een andere letter: S L O P E R S. 

• Je kunt de letters ook met schmink op de lichamen schrijven. 

• We geven vervolgens woorden op: os; poen; loes; spoel; pols; spel; sloep; pel; sop; snoep; 

pol; poel; lopen etc. Ga zo snel mogelijk in de goede volgorde staan. Het woord moet vanaf 

de banken te lezen zijn. De captain zet zijn spelers eventueel in de goede volgorde. Een groep 

die als eerste het woord heeft gevormd, krijgt 2 punten. 

• Loop twee rondjes om het kamphuis. Welke groep zit als eerste weer op de bank? 

• Verzamel binnen de getekende cirkel binnen 5 minuten zo veel mogelijk verschillende 

spullen. 

• Welke groep heeft de langste (blote) voeten? Zet voetje voor voetje achter elkaar? 

Opmeten! 

• Ga achter elkaar liggen. Je hand moet wel de voeten van je voorganger raken. Welke groep is 

het langst? 



• Maak een voorwerpenketting: De eerste letter van het volgende voorwerp is gelijk aan de 

laatste letter van het voorgaande voorwerp: Kop, pen, naald, dennenappel, laars, sok, kaart, 

tentharing, glas, .... 

• Vervoer de bal tussen jullie buiken (twee-aan-twee) en weer terug en geeft de bal over aan 

het volgende tweetal. Welke groep is als eerste klaar en zit dus als eerste op de bank? 

• Wat is de gezamenlijke leeftijd van de leiding? 

• Pak elkaar beet om elkaars middel, ga gehurkt zitten en loop zo naar de pilon. Welke groep is 

daar als eerste voorbij? 


