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REN JE ROT 

Heb je een feestje te vieren en wil je dat iedereen meedoet met een spel? Dan 

heb je nu het juiste spel uitgekozen. Ook voor volwassenen is dit een prachtig 

actief spel. Wie kent niet het spel REN JE ROT? Dit is een soort quizspel dat 

vroeger op de televisie was. Ouders weten het vast nog wel. Het is het leukst als 

je heel veel kinderen/volwassenen bij elkaar hebt. 

 

Doel Plezier, rennen, winnen 

Waar Kan overal gespeeld worden waar je een stukje kunt rennen: 

(gym)zaal, tuin, grasveld 

Leeftijd 4-88 

Groepsgrootte 12-100 

Tijdsduur ± 30 minuten 

Voorbereiding ± 30-60 minuten 

Benodigdheden - Zelfbedachte vragen, bijv. vragen die betrekking hebben 

op het eigen publiek of de jarige, vragen die betrekking 

hebben op school, hobby’s, sport, stripfiguren, eten, je 

woonplaats, etc., vragen naar aanleiding van oude foto’s 

uit het familiealbum. Spellen als Party & Co junior en 

Junior Triviant kunnen inspiratie geven voor quizvragen. 

- Prijsje voor de winnaar 

- Borden met nummers 1, 2 en 3 (of gebruik de aan de 

speurtocht bijgevoegde gelamineerde vellen) 
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VOORDAT JE BEGINT 

Selceteer welke voorbeeldvragen van deze speurtocht je wilt gebruiken of stel 

zelf minimaal 25 quizvragen samen (hoe groter de groep deelnemers, hoe meer 

of moeilijker de vragen). Bij elke vraag horen drie antwoorden: 2 foute en 1 

goede. Wanneer je zelf vragen bedenkt, bedenk dan ook de twee foute 

antwoorden. Maak het moeilijker door ze te laten lijken op het juiste antwoord. 

Antwoord, 1, 2 en 3 zet je onder elkaar bij de vraag op papier. Zet de goede 

antwoorden per vraag door elkaar (dus niet alle goede antwoorden op 1, maar 

wissel dit af). 

Tips voor vragen: bv. voor een schoolklas onderwerpen die in de les aan de orde 

zijn geweest, een jarige over wie van alles gevraagd wordt (eventueel aan de 

hand van oude foto's), de natuur, dieren, humor, etc. 

Als je de vragen op papier hebt gezet controleer je of alles klopt. 

 

Moeilijkheidsgraad: 

Pas de moeilijkheidsgraad aan naar de leeftijd van de deelnemers. Het moet voor 

de jongste deelnemers ook leuk zijn om mee te doen en eventueel te winnen. 

 

HET SPEL GAAT BEGINNEN 

Zet alle deelnemers aan één kant van grasveld, tuin, (gym)zaal, etc. 

Als de vraag gesteld is roept iedereen héél hard: Ren ……… Je……. Rot, vervolgens 

rent iedereen zo snel mogelijk naar de overkant waar drie vakken met de 

nummers 1, 2 en 3 staan. Iedereen kiest naar zijn idee het juiste nummer. 

 
 

Staat iedereen bij een nummer? Degenen die bij het goede “antwoord” staan 

mogen terug naar de startlijn. De anderen zijn af en gaan zitten. 

Dit doe je net zo lang tot er een winnaar is. Hij of zij kan een klein prijsje 

krijgen. Dit kan iets leuks of lekkers zijn, maar ook gewoon een handdruk van de 

presentator of evt. een opdracht voor een volgend spel. 

 

De speel-o-theek wenst jullie in ieder geval heel veel plezier met dit spel! 
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VOORBEELDVRAGEN 

Het juiste antwoord is onderstreept. 

 

Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen 

1 21  2 23  3 20 

 

Welke teletubbie is rood 

1 Lala  2 Tinky Winky 3 Po 

 

Welke kleur krijg je als je rood en geel mengt 

1 rose  2 licht rood  3 oranje 

 

Wie is de rijkste eend in Duckstad 

1 Donald Duck 2 Micky Mouse 3 Dagobert Duck 

 

Hoeveel wielen heeft een éénwieler 

1 3  2 1  3 geen 

 

Wat is de 3 de maand van het jaar 

1 april  2 mei  3 maart 

 

Hoeveel dagen heeft een week 

1 7  2 6  3 8 

 

Welke naam hoort niet bij de huidige K3 

1 Kathleen 2 Kristel 3 Karen 

 

Wat voor een dier is Micky Mouse 

1 muis  2 poes 3 eend 

 

Wat klopt 

1 de zon draait om de aarde 

2 de aarde draait om de zon 

3 de aarde draait niet 
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Wat hoort niet bij de speel-o-theek 

1 speurtocht  2 puzzel 3 boek 

 

Welke afbeelding hoort bij het logo van sot 

1 clown 2 heks 3 boef 

 

Hoe heet het buurjongetje van Janneke 

1 Jip  2 Tom  3 Jeroen 

 

Hoeveel letters heeft het alfabet 

1 24  2 26   3 28 

 

Wat is de hoofdstad van Nederland 

1 Rotterdam  2 Den Haag  3 Amsterdam 

 

Wat is de kortste maand van het jaar 

1 mei  2 december  3 februari 

 

Wie is geen vriendje van Pino 

1 Tommie 2, Eeniemeenie 3 Tweety 

 

Hoeveel kamers heeft een hart 

1 geen  2 4 kamers  3 2 kamers 

 

Hoeveel magen heeft een koe 

1 een  2 vier  3drie 

 

Welk dier heeft de langste neus 

1 miereneter 2 olifant 3 neushoorn 

 

Wat is zwaarder 

1 1 kilo veren 2 1 kilo ijzer  3 even zwaar 

 

Welk dier heeft de meeste ogen 

1 koe  2 vlieg 3 spin 
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Wat is geen provincie van Nederland 

1 Utrecht 2 Ameland 3 Gelderland  

 

Bij welke sport gebruik je geen bal 

1 hockey 2 golf  2 waterpolo 

 

Waarvoor staan de letters SOT 

1 speel o theek 2 speur o theek 3 sport o theek 

 

Wat is geen fruit 

1 appel 2 sinaassappel 3 tomaat 

 

Wat voor een dier is Dikkie Dik 

1 hond 2 poes 3 konijn 

 

Wat is het langst 

1 2 meter 2 2 centimeter 3 2 kilometer 

 

Welke van de twee lijnen is het langst (Deze vraag natekenen op groot papier) 

1 de bovenste 

2. de onderste 

3 even lang 

 

 

Wie at de vergiftigde appel 

1 Doornroosje  2 Sneeuwwitje 3 Assepoester 


