
   JEU DES HELE-BOULES TOERNOOI     
 

Doel is om met je gezin, met een team vrienden, buren of zelf zo snel mogelijk 54 punten te verdienen. 

Deze punten worden verdiend door het uitvoeren van ludieke opdrachten. De ene opdracht is wat 

moeilijker of heftiger dan de andere, vandaar dat ze in verschillende categorieën verdeeld zijn. Elke categorie 

heeft zijn eigen puntenwaarde. Zo zijn er opdrachten van 1 punt, maar voor de echte lefgozers ook opdrachten van 53 

punten. Met een combinatie van opdrachten werk je dus naar de 54 punten als eindtotaal toe. Niet 55 of meer, of minder, 

maar exact 54 punten.   

 

Ook bij het spelen van Jeu des Hele-Boules roepen we iedereen op om de RIVM Corona-maatregelen in acht te nemen. Ga 

dus niet massaal bij elkaar op bezoek! Als je als team speelt, kan elk teamlid zijn/haar deel van de opdrachten gewoon thuis 

doen. 

 

Regel met je team een eigen online meeting en kies een teamcaptain. De teamcaptain staat in direct contact met de jury via 

06-87549519. Via de WhatsApp stuur je het bewijs van de opdracht (filmpjes, foto’s) uiterlijk vóór 17.00 uur naar de jury.  

 

De jury controleert of opdrachten goed zijn uitgevoerd en kent het juiste aantal punten aan jouw team toe. De teams die 

op de 1e, 2e en 3e plaats eindigen, winnen de beroemde Oranjevereniging slagroomtaarten, bekend van het Jeu des Boules 

toernooi. Uiteraard worden er meer prijzen uitgereikt, bijvoorbeeld voor de meest creatieve uitvoering van een opdracht. 

Meedoen is belangrijker dan winnen. We hopen met deze challenge dat deze Koningsdag toch als onvergetelijke editie de 

geschiedenis in kan gaan. 

 

   ORANJE    
1 punt per opdracht 

 

1.      Vind oranje veters 

2.     Blaas een oranje ballon op totdat die klapt (filmpje) 

3.     Fotografeer een oranje auto 

4.     Hang de vlag buiten (met wimpel) 

5.     Lak je nagels oranje 

6.     Trek oranje kleding aan 

7.     Maak een oranje stoepkrijttekening op de stoep 

8.     Verzamel 10 oranje bloemen 

9.     Vouw een oranje papieren vliegtuig dat de hele kamer door kan vliegen. (filmpje)  

10.   Vouw een oranje origami diertje naar keuze. 

11.    Verzamel 10 voorwerpen die oranje zijn. 

12.   Maak een oranje kroontje 

13.   Eet een Oranje Tompouce  

14.   Maak een panoramafoto waar je minstens 3 keer zelf op staat met een oranje shirt 

15.   Bak iets en versier dit met een Koninklijk tintje  

16.   Geef een serenade onder een balkon of raam (filmpje) 

17.   Verzin een (non-alcoholische) oranje cocktail en drink hem op 

18.   Hang een oranje vlag op  

19.   Eierlopen: (een rauw) ei op een lepel en loop  daar 5 meter mee heen en weer terug (filmpje) 

20.   Maak buiten een kledinglijn met zoveel mogelijk oranje kledingstukken 

21.   Eet drie bakken Oranje vla leeg (filmpje) 

22.   Maak een groepsfoto (1.5 m afstand uiteraard of via digitale weg) met minimaal 3 anderen in Oranjekleding 

23.   Beeld de 1,5 meter afstand zo origineel mogelijk uit 

24.   Blaas een bel en laat hem 5 seconden heel (filmpje) 

25.   Drink uit een prijzenbeker  

26.   Bedenk een alternatief voor een mondkapje 

27.   Fotografeer 10 grassprieten op een oranje A4, leg ze van groot naar klein 



   KONINGSDAGS KLASSIEKERS    
3 punten per opdracht 

 

 

28.   Peperkoek happen zonder handen te gebruiken (filmpje) 

29.   5 meter zaklopen (filmpje) 

30.   Jongleer met 3 rauwe eieren 

31.   Spijkerpoepen: een riem om je middel, touwtje met spijker eraan en laat de spijker 3 x in een lege fles zakken. 

32.   Doe de stoelendans in je eentje terwijl je jezelf filmt. Het (stop)muziekje moet je zelf zingen. 

33.   Leg een hinkelpad aan en laat je hinkelend filmen 

34.   54 x touwtjespringen 

35.   Touwtrekken (filmpje) 

36.   Blikwerpen (1.5 m afstand) 

37.   Ring/ hoefijzer werpen 

38.   Fotografeer een vlieg 

39.   Zeg het alfabet achterstevoren (filmpje) 

40.   Maak een toren van WC-papierrollen 

 
   “EEN BEETJE GEK”     

6 punten per opdracht 

 

41.   Luid een klok (filmpje) 

42.   Maak bij jezelf een gek kapsel dat je het hele spel zo houd. 

43.   Maak een foto van een analoge klok om 12:12, 13:13, 14:14, of 15:15 uur 

44.   Zeg de volgende zin 5x snel achter elkaar zonder fouten: “Ik mix whiskey met de whiskey mixer” (filmpje) 

45.   Was je handen op de corona time manier en film dit (min.30 seconden dus). 

46.   Je bent een olifant en ziet een muis: hier schrik je als olifant natuurlijk enorm van. Maak een foto van je schrikgezicht. 

47.   Vul een vuilniszak met iets tot precies 3850 gram (=geboortegewicht van Willem Alexander)  

48.   Teken zonder hulpmiddel een lijn van precies 50 cm. lang (lengte van Willem Alexander bij zijn geboorte) 

 
   KONINKLIJK SCOREN     

9 punten per opdracht 

 

49.   Zing de eerste drie coupletten van het Wilhelmus zonder te spieken 

50.   Speel de balkonscene van het koningshuis vanuit je (slaapkamer-)raam na, wuif naar echte onderdanen. (filmpje) 

51.   Maak een oranje tekening van Koning Willem Alexander 

52.   Versier je huis met oranje slingers en ballonnen 

 
   MAJESTEITELIJK SMULLEN     

18 punten  

 

53.   Maak een stapel pannenkoeken, in de vorm van een kroon, en zorg ook voor "54" als versiering 

 

   MAXIMALE PUNTEN     
53 punten  

 

54.   Schilder een buitenmuur van je huis Oranje 

 


