
Vossenjacht 

WAT IS VOSSENJACHT? 

Een vossenjacht is een zoekspel dat buiten wordt gespeeld door kinderen in meerdere groepen. Het doel van 

het spel is om vossen te zoeken in een afgezet gebied. Vaak wordt het spel gespeeld in een dorp, camping, 

sportterrein of bos. In dit gebied zitten de "vossen" verstopt. Dit zijn mensen die verkleed zijn en er dus een 

beetje gek uitzien in de omgeving waarin ze lopen. 

De groepjes kunnen bij iedere vos een stempel halen voor op hun stempelkaart. Het groepje wat uiteindelijk 

de meeste stempels heeft verzameld en dus de meeste vossen heeft gevonden, is het winnende groepje!  

 

VOOR WIE IS HET SPEL GESCHIKT? 

 

Doordat het spel relatief makkelijk te spelen en te begrijpen is, is het spel ook geschikt voor 

basisschoolkinderen die begeleid worden door een volwassene of een ouder kind. Ieder groepje wordt 

begeleid door één (of meer) begeleider(s) die ervoor zorgt dat de kinderen binnen het afgebakende gebied 

blijven en veilig het gebied verkennen. Dankzij de verschillende varianten is het ook voor wat oudere 

kinderen een leuk spel om te spelen. 

 

HOE ORGANISEER JE EEN VOSSENJACHT? 

Het organiseren van een vossenjacht vraagt wat voorbereiding. Allereerst heb je deelnemende groepjes 

nodig. Het is handig om van tevoren een schatting te hebben van het aantal deelnemers, zodat je de grootte 

van de groepjes kunt bepalen en weet hoeveel groepjes er in totaal zullen meedoen. 

 

Ieder groepje heeft een stempelkaart nodig en eventueel ook een begeleider. Daarnaast kun je ieder groepje 

een thema of kleur geven, zodat de deelnemers weten bij wie ze in het groepje zitten. Denk bijvoorbeeld aan 

het thema landen of dieren. 

 

Terwijl de inschrijvingen open zijn, kun je op zoek gaan naar een geschikt gebied waar de vossen zich kunnen 

verstoppen en waar de groepen vrij rond kunnen lopen. Het gebied moet niet te klein zijn, zodat de vossen 

genoeg ruimte hebben om zich te verstoppen. Afhankelijk van het aantal deelnemende groepen, kan het 

gebied groter of kleiner worden gemaakt. Hoe meer groepen, hoe groter het gebied en hoe meer plezier! 

 

HOEVEEL VOSSEN BIJ VOSSENJACHT? 

Naast een gebied en deelnemers heb je natuurlijk vossen nodig! Hoeveel vossen je nodig hebt is ook 

afhankelijk van het aantal deelnemende groepen. Bij een grote groep deelnemers zal je meer vossen nodig 

hebben, zodat de groepjes niet met te veel tegelijkertijd bij dezelfde vos staan. Doorgaans reken je 

gemiddeld één vos per groepje.  

De vossen zijn allemaal verkleedde mensen, waardoor ze opvallen in hun omgeving. Hierin kun je je 

creativiteit volledig de vrije loop laten door thema’s of personages te verzinnen voor de vossen. Verderop in 

het artikel geven we enkele ideeën ter inspiratie voor de personages van de vossen en voor extra opdrachten 

tijdens de vossenjacht.  

 

  



WAT DOET EEN VOS BIJ VOSSENJACHT? 

De vossen hebben een grote rol tijdens de vossenjacht. Zij moeten ervoor zorgen dat ze niet gemakkelijk 

gevonden worden door de deelnemende groepjes. Verkleed lopen ze door het afgebakende gebied. Het is 

handig om met de vossen af te spreken welk gebied iedere vos voor zijn rekening neemt, zodat de vossen 

verdeeld staan over het gehele gebied. 

  

De rol van de vos is om onopvallend rond te lopen door het gebied, ondanks de gekke kleding die de vos aan 

heeft. Dit maakt het voor de deelnemende groepjes extra spannend en leuk. Zodra een groepje de vos heeft 

herkend, kunnen zij een stempel bij de vos halen en op zoek gaan naar de volgende vos. 

 

VOSSENJACHT OPDRACHTEN EN IDEEËN 

Je kunt de vossenjacht uitbreiden en spannender maken door middel van verschillende vossenjacht 

opdrachten die de groepjes tijdens de jacht moeten uitvoeren. Tijdens deze opdrachten kunnen de groepjes 

extra punten verzamelen, die naast de stempels van de vossen helpen om de winst binnen te slepen. Ter 

inspiratie voor de vossenjacht opdrachten hebben wij enkele vossenjacht ideeën op een rijtje gezet.  

 

 

1. FOTO-OPDRACHT 

Een leuke manier om de groepjes creatief na te laten denken, is om ze de vossenjacht opdracht mee te 

geven om met iedere vos zo gek mogelijk op de foto te gaan. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een 

camera. Je kunt de vossen zelf een camera meegeven of de begeleider van ieder groepje. 

 

2. LETTERS VERZAMELEN 

Een leuk vossenjacht idee om de vossenjacht meer een geheel te maken, is om de vossen allemaal een letter 

mee te geven. De groepjes moeten alle letters verzamelen en op het einde met de verzamelde letters een 

woord of zin vormen. 

 

Bij deze vossenjacht opdracht gaat het niet om het aantal punten, maar om het groepje wat als eerste het 

woord of de zin gevonden heeft. Je kunt de letters printen en aan iedere vos genoeg letters meegeven voor 

alle groepjes, of je kunt de groepjes de letters laten opschrijven op hun scoreblad.  

 

VOORBEELDEN VAN VOSSEN: 

• Maria 

• Jozef 

• Herder 

• Schaap 

• Koning (kunnen er zelfs 3 zijn) 

• Kindje jezus ( in een kinderwagen met stro) 

• Ezel (oren en staart) 

• Herbergier (met bierglazen in zijn hand)  

• engel 

• heraut (met trompet) 

 


