
Innocentio, oftewel de pannenkoekentocht 

In de Somerense bossen waart nog steeds de geest van Innocentio rond. Hij was graaf van de 

heerlijkheid Someren en Leendertheide in de twaalfde eeuw en is gestorven, omdat hij onwel is 

geworden van het eten van pannenkoeken. Op zijn sterfbed sprak hij de woorden, dat nimmer in dit 

gebied meer pannenkoeken verorberd mochten worden. Omdat generaties na hem er nog steeds 

volwassenen en kinderen zijn die graag pannenkoeken eten, moet dat in dit gebied echter in het 

verborgene geschieden. Vandaar vindt in deze omgeving ook een grote smokkel plaats van 

pannenkoek-ingrediënten.  

Het spelverloop 

De pannenkoek-liefhebbers gaan op pad en volgen de smokkelroute, maar worden onderweg 

tegengehouden door een piraat, een boswachter, een politie-agent en een piraat. Ze kunnen overal 

een ingrediënt krijgen van het oorspronkelijke pannenkoekenbeslag, maar moeten daarvoor wel een 

gepaste opdracht uitvoeren: 

Bij de Boswachter moeten zij een boomstam doorzagen die de weg verspert. Lukt dat, dan krijgen zij 

in ruil daarvoor een ei. Dit ei moeten zij gedurende de rest van de tocht mee zeulen.  

De Politieagent betrapt het smokkelgezelschap op lawaai en bestraft hun daarvoor. Geboeid (met 

partijlinten of fietsbinnenbanden) moet het gehele gezelschap de rest van de tocht vervolgen, maar 

krijgt nog wel een lading meel mee.  

Bij de Douanier moet het gezelschap laten zien, dat zij niets meevoert. Snel, met hun ei op een lepel 

wordt een bepaald traject afgelegd. Gaat dit foutloos, dan ontvangt men een klontje boter.  

Bij de Piraat tenslotte moet een piratenlied worden verzonnen en gezongen gedurende de gehele 

route tot en met het eindpunt. Van de piraat ontvangt men een pak melk.  

Op het eindpunt staan pannen met branders klaar en alle benodigde attributen om als groep enkele 

overheerlijke pannenkoeken te bereiden. 

Variatie: 

Je kunt als gehele groep de route gaan lopen, waarbij je eerst op Innocentia stuit die als geest uit zijn 

graf naar boven komt en zijn verhaal vertelt. 


