
Ridderdag 

Eeuwen geleden woonde er in de Keltische wouden een prachtige prinses. Zij was mooi en altijd zo 

vrolijk dat menigeen die in de put zat door haar werd opgevrolijkt en het weer helemaal zag zitten. 

Omdat ze zo mooi was, waren er al vele jongelingen op uit geweest om haar te versieren en met haar 

te trouwen. Dat was echter nog nooit gelukt, want zij wilde trouwen met iemand die eenvoud stelde 

boven rijkdom en, dat moet gezegd worden, dat was in ieder geval niet zo bij de vele rijke prinsen die 

bij haar langs kwamen. 

Op een slechte dag kwam er bij haar een ridder langs die snode plannen had. Hij zag geld in haar 

vrolijkheid, want dacht hij, als er mensen zijn die in de put zitten en er door haar bovenop kunnen 

worden geholpen, dan willen zij daar misschien ook wel goudstukken voor betalen. En zonder dat zij 

het doorhad, drong hij zich als eenvoudige jongeman bij haar op en trouwde haar. Zij ging bij hem 

wonen en deed vrolijk en opgewekt het huishouden en menigeen kon zij door haar vrolijkheid weer 

oppeppen. Toen zij echter doorkreeg, dat haar echtgenoot, ridder Lancelot, goudstukken ontving van 

de opgewekte mensen die bij haar de deur uitgingen, werd zij woedend. Al het huisraad smeet zij in 

haar drift door de kamer en haar huwelijksgeschenk, een grote gouden schaal gooide zij door het 

raam naar buiten, het meer in. Deze schaal trof Lancelot die daar aan het vissen was. Deze werd 

dodelijk getroffen en zonk met schaal en al naar de bodem van het meer. De vrouw bleef woest en 

wanhopig in het huis achter en sinds die tijd kon niemand meer haar huis naderen. Het enige wat je 

van verre horen kon, was haar door merg-en-been gaande geschrei. Wat er ook voor pogingen in het 

werk werden gesteld, niemand kon haar nadien meer opvrolijken en vereenzaamd bleef zij achter. 

In de jaren die volgden bleef alles zo. De betovering zou alleen kunnen worden verbroken als er een 

ridder in staat zou zijn om alle opdrachten tot een goed einde te brengen die zij in de loop der jaren 

verzonnen had om nieuwsgierige ridders van zich af te houden. Meestal kwamen de ridders niet 

verder dan een eerste opdracht en als zij daarbij al niet stierven, werden zij vaak erg ziek of raakten 

ernstig gewond. Daarbij komt nog, dat de betovering alleen verbroken kan worden, als de gouden 

schaal boven het meer uit komt rijzen, wat eens in de dertien jaar gebeurt en dan nog is niet te 

voorspellen, wanneer dat gebeurt. En dan moeten de opdrachten nog voor zonsondergang worden 

volbracht. Tovenaar Merlin heeft al deze opdrachten opgeschreven in zijn grote boek en hij zal 

opdracht na opdracht verstrekken. 

 

Opdrachten 

Draak verslaan - De spelleider heeft een van stof gemaakte drakekop om zijn arm. Door de kop heen 

loopt een tuinslang. De draak spuit dus water i.p.v. vuur. De spelers moeten de draak proberen te 

naderen en een ballon stuk prikken die aan de kleding van de spelleider is vastgemaakt. 

Zwaard uit lemmet trekken - Een handvat zit met een veerunster vastgemaakt aan de grond. Het 

geheel is weggewerkt achter een rotswand van golfkarton. De spelleider kijkt met welke kracht de 

speler aan het zwaard trekt. 

Geheimschrift ontcijferen - Door een kaars te houden onder een papier beschreven met citroensap 

kun je ontcijferen waar de 'schat' begraven ligt. 

Klim in de haarvlecht van de jonkvrouw - Klim in een touw en luid een bel. 

Toverdrank - Neem een slok van de geheimzinnige, in de keuken klaargemaakte toverdrank. 

(Bijvoorbeeld gemaakt met rode  siroop.) 



Paard rijden - Rijdt op een skippybal met een stokpaard over een hindernisbaan. 

Moeras oversteken - De spelers zijn geblinddoekt en blootsvoets en lopen langs een touw over een 

parcours met natte dweilen, door opblaasbare badjes e.d. 

 

Feestelijkheden 

Na het vervullen van deze opdrachten is de jonkvrouw 'bevrijd' en kunnen de feestelijkheden 

beginnen. De volgende spelen kunnen daarbij gespeeld worden: 

• Stokvechten 

• Worstelen 

• Pijl-en-boog schieten. Speelgoed pijl-en-boog op een kop, uitgezaagd met daarop 

scharnierend een uitgezaagde appel. Probeer deze om te schieten. 

• Kussen slaan, zittend op een balk boven een met water gevuld opblaasbaar plastic badje. 

• Ring steken. De spelers zitten bij elkaar op de rug en met een prikstok proberen zij de ringen 

eraf te steken. 


