
Naam Broederbandteam:

2017 Inleverenvóór 16.00 uurbij de Herberg



S
Zijn jullie de slimste en 
sterkste Broederband 

van Nederland?
       andaag strijden jullie om de titel Broederband 2017! 
        Er zijn punten te behalen op 5 verschillende wedstrijd onderdelen. 
Op de plattegrond achter in dit boekje zie je waar de  activiteiten 
plaatsvinden. Natuurlijk is het de bedoeling dat je zo veel mogelijk 
punten haalt. Tot 16.00 uur kunnen jullie dit  wedstrijdboekje 
inleveren bij de Herberg. Zorg dus dat je vóór die tijd alle 
wedstrijdonderdelen hebt gedaan! Als je je boekje te laat  inlevert, 
kun je helaas niet meer meedoen aan de finale. Let op: zorg dat er 
bij elke activiteit een score wordt genoteerd.  

Bij het  inleveren van jullie boekje  ontvang je een uniek item. 
De 4 beste Broederband-teams worden om 17.00 uur bekend gemaakt in 
de Arena en strijden direct om de hoofdprijs*. 

Vergeet niet op de voor- én achterkant jullie gegevens in 
te vullen! Gangi pér vel! (Skandisch voor: Veel succes!)
* Uitgeverij Gottmer beslist wie de winnaars zijn, hierover wordt niet 
 gediscussieerd. De te winnen prijzenpakketten kunnen niet worden geruild 
voor andere producten. Gegevens en foto’s van de teams mogen vrij op internet 
en social media worden gebruikt.
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2017



stempel

chiet drie pijlen per persoon en zorg 
dat je zoveel mogelijk punten behaalt. 
S
Boogschieten

punten:

A



L
Doolhof
       evrijd jullie teamgenoot door zo snel 
mogelijk de code te vinden. 
B

stempel

B

Tijd:



        aat jullie Broederband opvallen 
  met jullie eigen vlag. 
L
Strijdvlag 
beschilderen

stempel

Doolhof Strijdvlag
C

punten:



Blikken gooien

Speurtocht

G        oed mikken want je hebt drie pogingen om zoveel 
mogelijk blikken om te gooien.                         

D

E

stempel

stempel

punten:

         eantwoord de volgende vraag. Achter het juiste 
antwoord staat de startlocatie van de speurtocht. 

Gilan had als Jager iets anders dan andere jagers, wat?
A. Een grotere boog  (ga naar de locatie boogschieten        )
B. Een zwaard  (ga naar de locatie zwaardvechten        )
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Blikken gooien

Speurtocht

A

A

B

C

D

E

Broederband-
Activiteiten

2017

punten:
Boogschieten
Doolhof
Strijdvlag 
beschilderen
Blikken gooien
Speurtocht
Herberg (inleverpunt)

A

E
H

D

C
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Door het 
hele park

H

(voor 16:00 uur)



www.degrijzejager.nl

Teamleden Broederband:
Naam:

Leeftijd:

Naam:

Leeftijd:

Naam:

Leeftijd:

Naam:

Leeftijd:

Inleveren

vóór 16.00 uur

bij de 
Herberg

2017


