
Levende toto 
 

Inleiding 
 
Het spel, dat gespeeld wordt heet 'levende toto'. Het valt uiteen in twee delen: 
 
- Het invullen van een totoformulier en na het uitvoeren van de diverse onderdelen de 

beoordeling daarvan. 
 
- Het uitvoeren van diverse onderdelen, zoals aangegeven op het totoformulier.  
 

Uitwerking 
 
De deelnemers worden in twee groepen verdeeld, de blauw-ogigen en de bruin-ogigen, zo nodig qua 
aantal aangepast. 
Na deze indeling krijgen alle deelnemers een totoformulier (bijlage), dat ze elk voor zich moeten 
invullen. Dit wordt ingeleverd bij de spelleider. Daarna wordt begonnen met de diverse onderdelen. 
Op een groot formulier wordt aangegeven wie winnaar is van het onderdeel: 
1. de blauw-ogigen 
2. de bruin-ogigen 
3. gelijk spel 
 
Nadat de onderdelen gespeeld zijn, worden de ingevulde totoformuliertjes vergeleken met de 
werkelijke uitslag. De speler met de meeste kruisjes goed, is de winnaar. 
 

Benodigdheden 
 
- vellen tekenpapier (een reeds voorzien van toto-indeling) 
- viltstiften 
- plakband 
- keukenklok 
- kladblaadjes 
- toto-formulieren 
- vellen met multiple-choice vragen 
- paperclips 

 

Opdrachten 
  
1. Werpvermogen - Het is de bedoeling om een papiertje vooruit te krijgen. Er mag geen prop 

van gemaakt worden. De ploegen spelen het spel afzonderlijk. 
Een ploeg krijgt 2 minuten de tijd en gooit, blaast, etc. van een startstreep het papiertje naar 
voren. Waar het is neergekomen, gooit de volgende, enz. Bij de eindstreep aangekomen, mag 
men de route terug nemen. Waar het papiertje is neergekomen, wordt een pilon neergezet. 
Dan is groep 2 aan de beurt. 

 
2. Snelheid - De groepen krijgen 2 minuten de tijd om van paperclips een zo lang mogelijke 

ketting te rijgen. Na anderhalve minuut wordt de tijd aangegeven. 
 
3. Kracht - De groepen lopen in estafettevorm een kruiwagenrace, tweetallen heen-en-terug. 

Welke groep is als eerste binnen? 



4. Kennis - De groep krijgt een vel met daarop 10 multiple choice-vragen en moet deze vragen in 
anderhalve minuut tijd weten te beantwoorden. Daarna worden de antwoorden 
gecontroleerd. 

 
5. Behendigheid - Twee ploegen treden gelijk in actie. De eerste speler begint vanaf een 

startstreep en probeert hinkelend een bal te doelen. Voetje op de vloer, dan terug, na een 
geslaagde poging telt deze niet! 

 
6. Schatten - Twee groepen afzonderlijk. De spelers van een groep lopen in estafettevorm een 

trap op en af. Van tevoren moeten zij schatten, hoelang zij daarover doen. Verschil tussen 
geschatte en werkelijke tijd is de score. Wie heeft het kleinste verschil? 

 
7. Geografie - Elke groep krijgt een blad met zinnen. Op de open plek kan een plaatsnaam 

worden ingevuld. Wie heeft na twee minuten de meeste plaatsnamen? 
 
8. Geluk - Er wordt gegooid met de grote dobbelsteen. De spelers van elke groep gooien om 

beurten. De gegooide punten worden bij elkaar gegooid. Wie heeft na twee minuten de 
meeste ogen gegooid? 

 
9. Gastronomie - Probeer het snoepgoed maar eens op te eten. Welke ploeg is daar het eerste 

mee klaar? 



Multiple Choice-vragen 
 
1. In welk sprookje komt de markies van Carabas voor? 

a. De gelaarsde kat 
b. Assepoester * 
c. Doornroosje 

 
2. In welk land betaalt men met roebels? 

a. Indonesië * 
b. Rusland 
c. Hongarije 

 
3. Wat is een imker? 

a. Een wijnmaker 
b. Een glastuinder 
c. Een bijenhouder * 

 
4. Wat is de eerste letter van het Griekse alfabet? 

a. Alfa * 
b. Beta 
c. Gamma 

 
5. Waar wordt de jaarlijkse wandelvierdaagse gehouden? 

a. Rond Roermond 
b. Rond Nijmegen * 
c. Rond Amsterdam 

 
6. Met de Noorderzon ... 

a. Vertrekken * 
b. Opstaan 
c. Ondergaan 

 
7. Welke Nederlandse stad had als eerst een metro? 

a. Amsterdam 
b. Den Haag 
c. Rotterdam * 

 
8. In welke gemeente staat het beeld van Jan van Schaffelaar die in 1482 van een toren sprong? 

a. Arnhem 
b. Barneveld * 
c. Kockengen 

 
9. Waar ging Zoete Lieve Gerritje naar toe? 

a. Den Bosch *      
b. Schiedam 
c. Breda 

 


