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HEKSENSPEURTOCHT 

 
Met deze speurtocht ben je voor een dag de leerling van een echte heks. Altijd 

al eens willen weten wat zij doen en kunnen? Dan helpt deze tocht. Je kunt het 

overal doen maar in het bos maakt het net iets spannender (vooral als het ook 

nog eens donker is). 

 

Doel Speuren en griezelen 

Waar In de tuin, bos, in huis met wat aanpassingen 

Leeftijd 6-10 jaar 

Groepsgrootte 3-8 kinderen, 3 volwassenen 

Tijdsduur ± 2 uur 

Voorbereiding ± 1 uur 

Benodigdheden - rugzak  

- knijpkatten 

- blinddoeken 

- stiften, karton, lijm, draad, reflecterend band, schaar 

- eten en drinken 

- schmink, make-up, zwarte tandenlak 

- button, zelfklevende stikkers 

- voelattributen voor het toverspel 

- schoenendoos 

- lepels 

- bal, viltje of zacht balletje 

- wasknijpers 

- heksenhoed, bezem, cape of doek 

- heksenneuzen 

- 4 ketels of emmers, water 

- sponsen of kopje 

- tekenpincet, als je het bos ingaat 
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VOORDAT JE BEGINT 

Heksen zijn soms eng maar ook aantrekkelijk. De fantasie van kinderen is groot! 

Maak kinderen niet bang. Lekker griezelen is leuk maar laat ook duidelijk zien 

dat het een spel is. Een van de volwassenen fungeert als vooruitgeschoven post 

voor het voorbereiden van de opdrachten. Hij of zij kan ook de rol van heks 

spelen voor het handlezen en het slot van de tocht. 

 

VOORBEREIDING 

- Markeer de route met opvallende zelfgemaakte spinnen. Deze kun je samen 

maken of al van tevoren. Maak het lijf van karton en de poten van 8 draadjes 

wol. Teken of plak er ogen op. Je kunt ze ook maken van fluorescerend papier. 

Wordt de tocht in het donker gelopen dan is reflecterend band handig. De 

kinderen kunnen dan met behulp van een knijpkat de route lopen. 

 

- Maak een toverspreuk. Knip deze in stukken. Het hangt van de hoeveelheid 

spelletjes en opdrachten af in hoeveel delen je de spreuk verknipt. 

 

- Bepaal welke opdrachten uit de speurtocht je wilt doen of bedenk zelf 

spelletjes en opdrachten voor onderweg. 

 

- Zorg voor echt heksen eten en drinken onderweg. Er zijn verschillende 

kleuren ranja te koop wat goed als heksendrank doorgaat. Maar je kunt 

bijvoorbeeld ook pakjes drinken beplakken met heksenafbeeldingen. 

Heksensnoep is ook in allerlei vormen te koop denk bijvoorbeeld aan 

heksendrop, dropmuizen, dropspinnen en kattenkoppen. Ook in de fopwinkel is 

van alles te koop. 

 

- Aan het eind van de tocht kun je de kinderen een zelfgemaakt heksendiploma 

meegeven. Bedenk ook wat je doet als de spreuk helemaal is gevonden en 

samen is uitgesproken. 

 

- Onderweg is het leuk samen een heksenlied te zingen. 
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- Vind je het leuk met de kinderen te knutselen denk dan bijvoorbeeld aan een 

heksenhoed. Zie hiervoor de onderstaande beschrijving. Het is handig de 

punten en de randen voor die tijd te knippen anders wordt de groep onrustig. 

Ook een heksenbezem is zo gemaakt. In het bos kan iedereen zijn eigen steel 

vinden en met touw knoop je daaromheen zo wat takjes. Spreek wel af dat de 

kinderen alleen los liggende takken en takjes hiervoor gebruiken. Een 

toverstok is natuurlijk ook zo gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksenhoed 

Benodigdheden: 

*gekleurd karton, *schaar, *lijm, *potlood met draadje. 

Teken op het stuk karton een halve cirkel, dit doe je met behulp van een potlood 

met een touwtje zoals op het plaatje links. Knip hem uit en vouw het karton tot 

een kegel en lijm of niet hem vast. 

Nu kun je er nog een mooie rand onder aan maken. Teken een grote cirkel op 

karton. Zet je hoed in het midden en trek een cirkel. 

Teken nog een iets kleinere cirkel en knip deze uit. 

Maak een paar inkepingen vanuit het midden naar de cirkel die je hebt getekend 

en vouw de stukken nu dubbel zo dat je ze aan de binnen kant van je hoed kan 

lijmen. Klaar is je heksenhoed. 

Versier hem nog door er sterren of glitters op te plakken. 
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INLEIDING: 

Heksenkinderen, opgelet de les gaat beginnen!  

Jullie moeten het spoor van de spinnen volgen ( Of in het donker het 

fluorescerende band met de knijpkat).Er zullen veel griezelige opdrachten 

komen. Hebben jullie heksenbloed? Bij iedere opdracht die jullie goed uitvoeren 

krijg je een deel van de toverspreuk. Aan het einde van de tocht is het de 

bedoeling dat jullie samen de toverspreuk uitspreken. 

 

OPDRACHTEN VOOR ONDERWEG 

(na elke opdracht krijgt de groep een stukje toverspreuk) 

 

Zorg dat je eruit komt te zien als een echte heks 

Met behulp van schmink of make-up zoals oogpotlood en oogschaduw kun je 

jezelf er laten uitzien als een heks. Denk bijvoorbeeld aan rimpels en donkere 

wallen onder de ogen of een grote wrat onder aan je kin. Er is ook zwarte 

tandenlak te koop. In de feestwinkel zijn vaak wel lelijke heksenneuzen te 

vinden. Elkaar schminken is ook leuk met bijvoorbeeld een blinddoek voor. 

Bedenk wel dat de schmink dan niet precies op de gewenste plek kan komen te 

zitten. 

 

Maak je eigen heksenbezem 

Iedereen krijgt alleen touw. Gebruik alleen losse takken en ga niet te diep het 

bos in. (Zijn er weinig losse takken, neem dan alvast de steel van huis mee.) 

 

Geef jezelf of elkaar een echte heksennaam 

Deze kun je op een button of zelfklevende stikker schrijven en opspelden of 

opplakken. Probeer elkaars nieuwe naam te onthouden. Weet iedereen de namen 

maak dan een kring. Een heks gaat met een blinddoek in het midden van de kring 

zitten. Voorzichtig sluipt een aangewezen heks achter de zittende heks en 

vraagt, met verdraaide stem “Wie ben ik?”. Weet jij de heksennaam nog? 

 

Wat is er weggetoverd ? toverspel 

Ga in een kring zitten en leg in het midden tien enge dingen – plastic spinnetje, 

torretje, plastic oog, speelmuis enzovoort – neer. Kijk allemaal even goed. Nu 

gaat er een doek over de spulletjes. Weet jij alles op te noemen? Nu gaan we 

toveren. Een van de kinderen mag niet kijken, dan wordt één voorwerp 
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weggehaald. Terwijl de andere kinderen een toverspreuk zeggen. Weet jij wat er 

is weggetoverd? 

 

Wat heeft de heks verloren? 

In het bos gebruik je voor deze opdracht een holle boom of een gat in een boom. 

Of anders een kuiltje van een bovengrondse boomwortel, een konijnenhol of de 

holte onder een omgevallen boomstam. In de holte stop je iets dat griezelig 

aanvoelt; touwtjes die je in de yoghurt hebt gedoopt, gekookte macaroni, natte 

spons, gelatine of iets anders. De kinderen mogen om de beurt zonder te kijken 

hun hand in het gat steken en raden wat de heks is verloren. Thuis kun je 

bijvoorbeeld iets in een schoenendoos stoppen of de badkamer omtoveren tot 

griezelhol waar je de kinderen geblinddoekt rondleidt. 

 

De spin in het web 

We nemen geen echte spin maar een bal met daar spinnen ogen en poten op 

getekend . Teken met een stok een spinnenweb op de grond. Verdeel het web in 

zes genummerde vakken. Leg de spin op enige afstand van het web en laat de 

kinderen om de beurt proberen de spin in het web te schoppen. In welk vak de 

spin terechtkomt, bepaalt het aantal punten dat de schopper voor zijn schop 

krijgt. Wie het eerst twintig punten heeft is de winnaar en krijgt de spin. In huis 

kun je een variant maken met een op papier getekend spinnenweb en een 

getekende spin op een bierviltje. Deze moet je dan in een vak rollen met zo veel 

mogelijk punten. Of een zacht balletje waarvan een spin is gemaakt (er zijn ook 

balletjes met ogen en heel veel poten te koop). Deze probeer je zo precies 

mogelijk te gooien. 

 

Handlezen 

De begeleider die alvast vooruit loopt kun je de rol van handlezer laten spelen. 

Lees zogenaamd de hand van de kinderen. Gebruik populaire onderwerpen zoals 

beroep, spannende vakanties en de liefde. Ook kun je een gezicht in ieders 

handpalm tekenen, zodanig dat één oog op de levenslijn ligt ( dit is de lijn die 

tussen de middelvinger en de ringvinger begint en eindigt onder de pink). Als je 

nu je ringvinger en je pink beweegt dan knipoog je met je hand. 
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Bijtende spin 

Maak een heksenkring en geef een zelfgemaakte spin op een viltje door via een 

wasknijper in je mond en zonder je handen te gebruiken. In beide handen hebben 

de kinderen een lepel met hierop een snoepje. Deze mag er niet afvallen terwijl 

de spin van wasknijper tot wasknijper gaat. Is de spin de kring rond geweest en 

liggen de snoepjes nog op de lepels dan mogen de snoepjes worden opgegeten. 

 

Heksensoep  

Verdeel de kinderen in twee groepen. Geef diegene die het eerst gaat lopen een 

heksenhoed, een bezem en een cape ( of iets anders wat een heks op of aan kan 

hebben). Deze heksen krijgen allebei een spons of kopje. Met deze moet soep 

(water) van een grote ketel (emmer) naar een andere ketel (emmer) van het team 

worden gebracht. Deze ketels (emmers) staan ±10 meter uit elkaar (minder kan 

ook). 

De eerste twee heksen scheppen een grote kop (spons) heksensoep uit de 

kookpot en rennen ermee naar hun eigen pot . Daarna gaan de heksen attributen 

af of uit en doet het volgende teamlid deze op of aan. Laat alle kinderen aan de 

beurt komen. Net zolang als je zelf wilt. Als het eindsein wordt gegeven wordt 

gekeken wie de meeste soep heeft. 

 

SLOT 

De hele spreuk is verzameld. Nu nog zo aan elkaar plakken dat het goed klinkt. 

Laat de kinderen dingen zoeken die in de ketel (emmer) kunnen. Spreek elke 

keer, als iets in de pot gaat, samen de spreuk uit. Heeft iedereen iets 

toegevoegd? Nog een keer herhalen en kijk wat er verschijnt!! (van tevoren moet 

er dus al iets onderin de ketel zijn gestopt met een zwarte doek eroverheen). 

Is iedereen geslaagd dan is het nu eventueel de tijd om de diploma’s uit te delen. 


