
WEEKVANHETBOS.BE

6 - 9  
JAAR


STERKE PUNTEN


ZWAKKE PUNTEN

Hoe lekker braambessen ook zijn, de 
meeste mensen zijn niet zo dol op 

braamstruiken. Op de bladeren en de 
stengels van de plant staan immers 

heel wat stekels. Niet zo fijn als je door 
braamstruiken probeert te wandelen. 
Maar wel heel slim van de struik. De 

stekels beschermen hem immers tegen 
grazers zoals koeien en schapen.

Braamstruiken hebben vaak last van 
de kleine braamluis. Dit is een soort 

bladluis die de bladeren en de bloemen 
aantast. Door de braamluis komen 

er minder braambessen op de plant. 
Zonde!

Eens besmet, geraakt de braamstruik er 
nooit meer helemaal van verlost.

Mm-mmm wat kan een tussendoortje, een snoepje of een stukje fruit toch goed smaken!  
Nog lekkerder wordt het, wanneer je ze in een bos of stukje natuur om de hoek kan vinden.  
Sommige vruchten en noten zijn zo lekker dat er haast om wordt gevochten. Niemand kan  

aan hun verleidelijke smaak weerstaan!

WIJ STELLEN U VOOR: 
KAMPIOEN 1: BRAAM

Ken je deze donkerblauwe vruchten? Ze zijn overheerlijk! 
Bramen groeien op braamstruiken en lijken uit allemaal 
kleine bolletjes te bestaan. Vanaf augustus kan je ze plukken. 
Bramen zijn heerlijk zoet en je kan ze dan ook zo eten. Wel 
opletten: pluk altijd bramen die minstens één meter hoog 
groeien. Anders kunnen er urinesporen van allerlei dieren 
opzitten. Bramen worden ook vaak verwerkt tot confituur of 
bramenjam. En als je ze opwarmt dan krijg je een super-
lekker sausje voor je vanille-ijsje. 
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Hazelnoten zijn niet alleen heel 
erg lekker, ze zijn ook bijzonder 

gezond. De noten zijn één van de 
meest gezonde vruchten die je kan 
eten. Ze zitten bomvol vitamines en 

mineralen. 

Eén van de grootste vijanden van de 
hazelnoot is de hazelnootboorder. 
Dit kevertje legt zijn eitjes in de 

hazelnoot. Wanneer de eitjes 
uitkomen, dan eten de kleine kevers 

de noot helemaal op. Daarna 
moeten ze natuurlijk nog uit de 

noot ontsnappen. Daarvoor boren 
ze een gaatje in de wand van 
de noot. Daarom heten ze ook 

‘hazelnootboorder’.

KAMPIOEN 2: HAZELNOOT

De hazelnoot is de lekkere en voedzame vrucht van de 
hazelaar. Ze zijn 1,5 à 2 cm groot en eivormig. Eekhoorns 
en spechten zijn dol op hazelnoten. En ook heel wat
mensen zijn verzot op hazelnootpasta. In Vlaanderen is dit
misschien wel het meest verkochte boterhammenbeleg! 
Hazelaars vind je vaak in tuinen en in onze bossen. Je kan 
de struik ook prima als haag laten groeien. Wie wil er nu 
geen haag met lekkere noten bij z’n huis? Hazelnoten kan 
je vanaf september verzamelen.

(VAN ONZE SMAAKPAPILLEN)

KAMPIOENEN  
IN VERLEIDEN



RELATIE TOT DE MENS

Zowel braambessen als hazelnoten zijn niet alleen eetbaar, 
maar ook lekker en gezond. We eten ze uit het vuistje of 
verwerken de bessen en noten in allerlei recepten en soms 
zelfs in geneesmiddelen.  Maar wat we er vooral mee doen 
is desserts maken! Een taart met bramenconfituur of een 
chocolade-hazelnootcake: Mmmm!
Het is natuurlijk leuk voor ons dat deze kampioenen zo
lekker zijn, maar het is ook slim! Net omdat we graag 
braambessen en hazelnoten eten, zullen we de struiken 
immers overal laten groeien. Zo kunnen deze planten zich 
overal ter wereld verspreiden.

DE KAMPIOENEN IN VERLEIDEN:  

DE UITDAGING 
Natuurlijk kun je in de herfst op pad gaan om heel wat

vruchten te verzamelen. Met eetbare bessen en noten kan je
vervolgens aan de slag gaan om smakelijke bosrecepten te 

maken. Een aantal ideetjes vind je bijvoorbeeld achteraan het 
educatieve Week van het Bos pakket uit 2015*.

Maar met de materialen uit het bos kunnen we ook  
bosgerechten maken die er overheerlijk uit zien en die niet eens 

eetbaar moeten zijn! Een kom soep met vijverwater en bos-
kruiden. Een bord frietjes met dennennaalden.  

Een dessert van aarde met bloemetjes …

Laat je fantasie de vrije loop en creëer je eigen kunstwerk.
Of ga voor een echte boscupcake-battle. 

WEETJES
De hazelaar is de eerste bloeier van het jaar.  

De meeste planten wachten met bloeien tot het 
lentezonnetje tevoorschijn komt. Maar daar doet de hazelaar 

niet aan mee! Al in januari begint hij met bloemetjes te maken. 

Hatsjoe! Heel wat mensen zijn allergisch aan het stuifmeel van de 
hazelaar. Ze hebben last van hooikoorts. Als de hazelaars in bloei 
komen dan beginnen hun ogen te jeuken en hun neus te lopen.

Braamstruiken zijn de favoriete verstopplaats van loopvogels zoals 
fazanten en patrijzen. Maar ook konijnen en muisjes verbergen 

zich graag tussen de doornige takken van deze plant. Zo kunnen ze 
ondertussen ook nog smullen van de heerlijke bessen! Bramen langs 

de bosrand zijn voor veel dieren dus erg belangrijk.  

Braambessen werden vroeger gebruikt om wol te kleuren. 
Die oude paarse pull van je grootmoeder heeft z’n kleurtje 

misschien wel te danken aan een emmertje 
bramen.

Voorbereiding
Verdeel de leerlingen in groepjes van 2 tot 4.
Voorzie per groepje enkele ‘gerecht-attributen’ zoals een plastic bord, 
een soepbeker … Of geef aan elke groep enkele cupcake-papiertjes.

Het spel
Deze activiteit is een toepassing van land art: kinderen gebruiken de 
omgeving en natuurlijke materialen om een ‘kunstwerk’ te creëren.
Je kan het eenvoudig houden door iedereen één cupcake te laten
maken. Of ga all the way en vraag een dineerplek, een driegangen-
menu en misschien ook aangepaste wijnen?

DE SNELHEIDSKAMPIOENEN:   

DE UITDAGING

* www.weekvanhetbos.be/ckfinder/UserFiles/files/educatief-pakket/wvhb2015-educatiefpakket-leerkracht.pdf
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Vleermuizen zijn de beste piloten 
die er bestaan. Niemand kan 

zo goed sturen. Ze kunnen zelfs 
vliegen in een doos, volgespannen 
met touwen zonder ook maar één 

keer een touw te raken. Vleer-
muizen vliegen dus zeker niet in 

je haren.

In de winter zijn er niet genoeg 
insecten om te eten. Daarom 

houden vleermuizen een winter-
slaap. Ze gaan omgekeerd hangen 

aan het plafond van grotten, 
in schuren, kelders of in holle 

bomen. Dat doen ze meestal in 
grote groepen. Maar dit maakt 

hen kwetsbaar: bij een instorting 
of overstroming kan de hele groep 

omkomen.
Vleermuizen planten zich maar 

traag voort. Het duurt vaak enkele 
jaren vooraleer ze jongen kunnen 

krijgen, en meestal krijgen ze 
maar één jong per keer.

Langzaam begint het te schemeren. De zon verdwijnt achter de horizon. De nacht valt.  
Wij kruipen allemaal in onze gezellige huizen en onder een warm donsdeken.  

Maar wist je dat er ook heel wat dieren zijn die pas naar buiten komen als het donker is?  
Ze vinden het daglicht maar niets en gebruiken andere zintuigen om hun weg te vinden.  

Het zijn de kampioenen van de nacht!

WIJ STELLEN U VOOR: 

KAMPIOEN 1: DE VLEERMUIS 

Fladder, fladder, flap: wie vliegt daar in de schemering? Een vliegende 
muis? Of toch een vogel? Nee hoor: een vleermuis is geen van beide.
Vleermuizen verschijnen als de zon verdwenen is. Ze zigzaggen door 
de lucht en vangen intussen heel wat insecten.  Maar hoe vinden ze 
die lekkere hapjes in het donker? Daarvoor gebruiken ze hun oren! 
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Dassen vinden het hele jaar door 
voedsel. Dat komt omdat het echte 

alleseters zijn. Wanneer hij er  
’s nachts op uit trekt, dan eet de 

das alles wat hij tegenkomt: wortels, 
paddenstoelen, slakken, kevers, 
regenwormen, kleine muisjes en  
vogeleieren. Maar ook pruimen,
kersen en andere vruchten, gras, 

graan en maïs. 

Dassen zijn geen snelheidsduivels. 
Ze schuifelen eerder traag over de 
bodem. Doordat er in Vlaanderen 
zoveel wegen zijn, komen dassen 

dan ook vaak onder de wielen van 
een auto terecht.

KAMPIOEN 2: DE DAS

Snuffel, snuffel, snif. ’s Nachts komt de das tevoorschijn. 
Zijn snuit gaat heel snel op en neer. Hij volgt vaak hetzelf-
de paadje en speurt de bodem af op zoek naar lekkers. 
Overdag blijft de das veilig in zijn nest of ‘burcht’: een 
netwerk van ondergrondse gangen. 
Behalve zijn gevoelig neusje, zijn ook zijn snorharen van 
groot belang. Ze helpen de das om snel te voelen waar er 
obstakels liggen. En ook een lekker hapje kan hij met z’n 
snorharen vinden. 

KAMPIOENEN VAN DE NACHT
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Veel mensen zijn bang van vleermuizen. Dat is volkomen 
onterecht. Vleermuizen eten vooral insecten. Tijdens één nacht 
kan een vleermuis wel 3000 muggen vangen! Dat zijn heel wat 
jeukende bulten minder.
Vleermuizen hebben het moeilijk om een goede rustplek
te vinden: oude gebouwen worden afgebroken en dode
bomen worden vaak gekapt. Als je in de kelder of op zolder
vleermuizen vindt: laat ze dan rustig slapen. Of geef een
seintje aan een dierenopvangcentrum uit de buurt als ze
echt in de weg hangen. Alle vleermuizen in België zijn
trouwens wettelijk beschermd!

KAMPIOENEN  
VAN DE NACHT:  

DE UITDAGING 
Zonder je ogen de weg vinden? Dat is niet gemakkelijk.  
Test het met jouw klas:

WEETJES
Dassen zijn de properste dieren van het 

bos! Ze houden hun burcht erg netjes. Geen blaadje 
of takje ligt op de verkeerde plek. En hun WC maken 

ze vér weg van hun nest. Elk jaar houden ze bovendien een 
lenteschoonmaak: het mos en hooi dat ze in hun hol verzamelden 
om op te slapen, vegen ze naar buiten en vervolgens brengen ze 

nieuw ‘zacht’ materiaal binnen voor een kraakvers bedje.

Vleermuizen kunnen vliegen zoals vogels, maar leggen toch geen 
eieren. Vleermuizen baren jongen en mama vleermuis voedt die op 
met melk. Het zijn dus echte zoogdieren. Vleermuizen zijn de enige 

zoogdieren ter wereld die kunnen vliegen. Als vleermuizen niet vliegen, 
dan hangen ze ondersteboven. Zo slapen ze ook. Ze vouwen hun 

vleugels rond hun lijf en hangen aan hun achterpoten. Deze 
achterpoten hebben een blokkeersysteem. De poten gaan 

automatisch ‘op slot’ zodat ze niet kunnen vallen. 
Terwijl de vleermuis slaapt, blijven hun poten 

stevig dichtgeklemd.

Voorbereiding
Met een touw (bijvoorbeeld wol) maak je een parcours tussen de bomen. 
Breng zoveel mogelijk variatie in de weg: ga eens van hoog naar laag, 
dichtbij een struik, over afgevallen takken of een stronk, langs een 
(kleine) helling, …

Het spel
Iedereen krijgt een blinddoek. Dat kan met een eenvoudige sjaal
of door een trui of jas met kap omgekeerd aan te doen en vervolgens 
de kap over het hoofd te trekken.
De ‘blinden’ worden één voor één naar de start van het parcours
geleid en krijgen het touw in de hand. Wie kan (zonder gluren!) het
hele parcours afleggen?

Extra
Probeer het parcours zo te maken dat de kinderen het niet te zien
krijgen voor ze aan de opdracht beginnen. Extra spannend!
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In de winter is er niet veel eten te 
vinden, maar daar heeft de gaai 

weinig last van. In de herfst kan hij 
tot wel 5000 eikels verzamelen en 
verstoppen. Meer dan genoeg om 

de winter door te komen.

De gaai is een beetje vergeetachtig: 
hij vindt nooit alle noten en zaden 
uit zijn voorraad terug. Heel wat

eikels blijven zo in de grond verstopt.
Jammer voor de gaai, maar heel 
goed voor het bos: deze zaden 

kunnen dan uitgroeien tot nieuwe 
bomen. 

Knikkers, stickers, snoepjes of misschien postzegels: iedereeen verzamelt wel eens iets!  
Wist je dat er ook in het bos echte verzamelkampioenen leven? Ze zoeken en speuren als  

de beste en leggen indrukwekkende voorraden aan. 

WIJ STELLEN U VOOR: 
KAMPIOEN 1: DE GAAI 

De gaai is familie van de ekster en de kraai, maar dat zou je 
niet zeggen als je z’n kleurige pluimen ziet. De gaai is bruin-
rood met een witte poep, en heeft zwart-witte vleugels met 
een opvallende blauwe streep. Als de gaai vliegt, dan komen 
zijn familietrekjes wel boven: net zoals de ekster fladdert hij 
erg slordig. 
Gaaien zijn echte kampioenen in het verzamelen: de krop in 
zijn keel is zo gevormd dat eikels er prima in passen. Maar hij
verzamelt ook andere noten. Als hij honger heeft, hakt hij met
zijn stevige donkere snavel een nootje open: smullen maar! 


STERKE PUNTEN


ZWAKKE PUNTEN

Eekhoorns zijn echte acrobaten. Ze 
rennen pijlsnel omhoog tegen een 
boom en springen zonder angst 

van de ene tak naar de andere, met 
hun poten wijd uiteen. Het losse vel 
tussen hun poten en lichaam dient 
als ‘vleugel’. Zo zweven ze makkelijk 

enkele meters ver. 

Eekhoorns hebben vaak last van 
kleine beestjes: vlooien, teken en 

luizen. Als er te veel kriebeldiertjes 
in hun nest zitten, moeten ze 

verhuizen. Ze gaan dan op zoek naar 
een nieuwe plek en bouwen een vers 

en proper nestje. 

KAMPIOEN 2: DE EEKHOORN

Een grote pluizige staart met daaraan een donkerrood 
snoezig diertje: de eekhoorn is een van de schattigste 
dieren uit het bos. Eekhoorns zijn helemaal niet kieskeurig 
als het op eten aankomt: ze verzamelen noten en zaden, 
maar eten ook paddenstoelen, schors, insecten, eieren en 
soms zelfs jonge vogeltjes. 
Eekhoorns houden geen winterslaap, maar in de koudste 
maanden van het jaar blijven ze wel zoveel mogelijk in 
hun nest. Ze komen enkel buiten om eventjes van hun 
verstopte noten te smullen.
Zijn nest bouwt de eekhoorn hoog en veilig in de bomen. 
De binnenkant van het nestje maakt hij lekker zacht met 
mos en gras. 

KAMPIOENEN  
IN VERZAMELEN
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Een gaai kan heel luid krassen. Als er gevaar dreigt, waarschuwt hij
het hele bos. Maar hij kan ook goed liedjes van andere vogels nadoen. 
Zo zingt hij soms als een merel, fluit hij als een koolmees of roept hij 
als een buizerd. Dat brengt heel wat mensen in de war. 

Eekhoornhaar wordt gebruikt om penselen van te maken.
Wie met vernis of bladgoud wil schilderen, gebruikt best een borstel 
van eekhoornhaar.
Toen er nog geen muntstukken of bankbiljetten bestonden, gebruikte 
men in Finland eekhoornpelzen om te betalen. Het Finse woord voor 
geld is nog steeds hetzelfde als dat voor eekhoornpels.

DE VERZAMELKAMPIOENEN:   

DE UITDAGING

WEETJES
Als een gaai kwaad wordt, zet hij de veren van zijn 

kop rechtop. Zo krijgt hij een soort kuifje. Dat ziet er 
grappig uit.

De eekhoorn gebruikt zijn staart als roer om te sturen 
tijdens zijn sprongen. Daarnaast gebruikt hij hem ook 

als paraplu tegen de regen of als deken tijdens de 
koude wintermaanden. 

Spel 1
Plan je een trip door het bos, stel dan de kinderen in het begin en op 
het einde op de proef met deze verzameluitdaging:

In het begin van de bosactiviteit beelden we ons allemaal in dat we 
gaaien of eekhoorns zijn. De herfst is begonnen en er zijn volop 
noten te vinden. Hét moment om onze wintervoorraad aan te leggen! 
Alle leerlingen verzamelen zoveel mogelijk noten binnen een bepaalde 
tijd. Daarna verstopt iedereen zijn voorraad.

Op het einde van de bosactiviteit loop je langs dezelfde plek. Wie kan 
zijn wintervoorraad terugvinden? 

Spel 2
Zin in een actief verzamel-verstop-zoek spel? Dat kan ook! Verdeel 
de klas in twee groepen: de gaaien en de eekhoorns. Ze kiezen elk een 
kamp, ver genoeg uit elkaar. 

Stap 1: iedereen zoekt (bvb. gedurende 10 min) zoveel mogelijk noten 
bij elkaar, tot er in elk kamp een stapel ligt.

Stap 2: in elke groep zijn er 2 bewakers, 4 dieven en 5 verstoppers 
(pas de cijfers aan naargelang het aantal leerlingen). De verstoppers 
gaan op pad om de eigen noten te verstoppen (max 2 per keer).
De dieven gaan naar het kamp van de tegenpartij en kunnen daar 
met blad-steen-schaar max 2 noten stelen. De dieven kunnen ook de 
verstoppers van de tegenpartij in het oog houden. Stap 2 eindigt als 
alle noten weggestoken zijn.

Stap 3: elke groep krijgt 10 min om zoveel mogelijk noten te
zoeken. Dat mogen zelf verstopte noten zijn, maar ook noten van
de tegenpartij. Opgelet: noten die al gevonden zijn, mag je niet meer 
afpakken. Als een gaai en een eekhoorn op exact hetzelfde moment 
toekomen bij een verstopplaats, dan valt de beslissing met een spel 
blad-steen-schaar.

De groep die het meeste noten terugvindt, wint dit spel.
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Bosuilen kan je bijna niet zien zitten, 
maar je kan ze ook niet horen als 

ze vliegen. Daarvoor hebben ze heel 
speciale veren: er zit een donslaagje 

op elke pluim. De argeloze muis op de 
bosbodem hoort geen gezoef als de 

uil komt aangevlogen en wordt totaal 
verrast. Zo is de prooi makkelijk te 

pakken.
Een koppel bosuilen blijft voor het 
leven samen. Alleen als één van de 

partners sterft, zoekt de overgebleven 
uil een nieuw mannetje/vrouwtje. 

Bosuilen voelen zich op hun best 
wanneer de zon onder is en het lekker 

donker wordt. Helaas is er in
Vlaanderen heel veel verlichting:
huizen, wegen, voetbalvelden;

overal staan felle lampen. In de
buurt van deze verlichte plekken wil

de uil niet wonen.

Opgepast! Het gevaar loert achter elke hoek…. In de natuur moeten dieren dag en nacht op hun 
hoede zijn. Wie te veel opvalt, wordt opgegeten. Daar hebben onze kampioenen in camouflage iets 

op gevonden: je kan ze bijna niet zien. Wie niet sterk is, moet slim zijn!

WIJ STELLEN U VOOR: 

KAMPIOEN 1: DE BOSUIL

Nog nooit een bosuil gezien? Dat is niet vreemd, want deze vogel 
is prima gecamoufleerd. Zijn pluimen zijn grijs en bruin, hij lijkt 
wel een tak. De bosuil is ongeveer 40 cm groot en heeft een grote 
ronde kop en grote, brede vleugels. Bosuilen vind je vooral in onze 
loofbossen, maar ook in parken en tuinen. Overdag houden ze zich 
schuil tussen de bomen. ’s Nachts gaan ze op jacht. Ze eten vooral 
muizen, maar ook regenwormen, insecten, amfibieën, reptielen en 
zelfs vissen. De onverteerbare delen van zijn prooien worden in de 
vorm van braakballen uitgebraakt. In zo’n braakbal kan je dus heel 
wat vacht, botjes en pluimen terugvinden. 
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De huismoeder maakt gebruik van 
een slim trucje: haar bovenste
vleugels zijn bruin, maar de

onderste vleugels zijn fel oranje.
Als de vlinder aangevallen wordt, 

dan laat ze plots de ondervleugels 
zien. De vijand schrikt zich een 

hoedje van de felle kleur, zo kan
de huismoeder ontsnappen.

Zowel nacht- als dagvlinders 
beginnen hun leven als rups. De 
rups eet zoveel dat zijn huid niet 
mee kan groeien. Daarom vervelt 

hij enkele malen. Tijdens de laatste 
vervelbeurt gebeurt er iets vreemd: 

er komt geen rups tevoorschijn 
maar een pop. Binnenin die pop 
verandert de rups in een vlinder. 

In deze fase is de vlinder erg 
kwetsbaar. Hij kan immers niet 

wegvliegen of weglopen.  

KAMPIOEN 2: DE HUISMOEDER

Sinds wanneer is een huismoeder een boskampioen? Nou, 
we bedoelen hier natuurlijk de nachtvlindersoort. Wie 
denkt dat nachtvlinders (vaak ‘motten’ genoemd) allemaal 
saai en grijs zijn, vergist zich. Ze bestaan in de meest 
uiteenlopende kleuren! Er zijn ook heel wat meer soorten 
nachtvlinders dan dagvlinders.
Hoe zie je dan het verschil tussen een dag- en een nacht-
vlinder? Als de vlinder rust met zijn vleugels omhoog 
geklapt, dan is het een dagvlinder. Nachtvlinders vouwen 
hun vleugels plat over het lijf als ze rusten.
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Wie van wollen kledij houdt, vloekt al eens op ‘de kleermot’.
Deze nachtvlindersoort legt zijn eitjes in wollen kledij, waarna de 
rupsen hun buikje rond eten met wol. Zo ontstaan er gaten in jouw 
vesten of broeken.

Nachtvlinders zijn niet altijd een vloek voor onze kleerkast:
om zijde te maken hebben we ze net nodig. Zijde wordt gemaakt
van zijdedraad, en deze vind je alleen bij de pop van de zijdevlinder. 

Geen enkele vogel duikt zo vaak op in griezelfilms als de bosuil:
hij produceert het bekendste uilengeluid. Een langgerekte ‘hoe’
wordt na een korte pauze gevolgd door een trillend ‘hoehoehoe’.
Dat jaagt heel wat mensen de stuipen op het lijf! 

CAMOUFLAGEKAMPIOENEN: 

DE UITDAGING
Is het boomschors of toch een bosuil? En is dat daar een dor blad of een huismoeder? Uilen en nachtvlinders  

zijn meesters in camouflage. Kunnen wij ons ook zo goed camoufleren?

Het spel
Verdeel de klas in twee groepen: de uilen en de nachtvlinders. Ze gaan 
elk een kant op in het bos, zodat de groepen elkaar niet meer kunnen 
zien. 

Elke groep kiest één persoon: deze wordt helemaal gecamoufleerd.
Bedek hem/haar met takken, met mos, met bladeren. Maak gebruik 
van alles wat je in het bos kan vinden. OPGELET: je plukt natuurlijk 
geen (delen van) levende planten! Spreek een tijdsduur af dat elke 
groep hieraan kan werken (bijvoorbeeld 20 minuten).

Eventueel kan je als leerkracht extra materiaal voorzien: bruine/
groene schmink, donker touw om dingen bij elkaar te binden, …
Na de afgesproken tijd komen de groepen (behalve de verstopte
persoon) terug samen, en worden ze naar de buurt van de
gecamoufleerde persoon gebracht.

Welke groep vindt het eerst de tegenstander?

Variant
Als afsluiter kan je ook 1, 2, 3 camouflage spelen: een variant op 1, 
2, 3 piano. Iedereen speelt een uil en staat aan de ene kant van het 
bos, behalve 1 persoon: de jager. Op een bepaald moment draait de 
jager zich met de rug naar de uilen en zegt: “1-2-3 camouflage”. In 
die periode moeten de uilen zo snel mogelijk achter een boom gaan 
staan, waarbij ze zich verplaatsen in de richting van de jager. Wie niet 
achter/bij een boom staat op het moment dat de jager zich terug 
omdraait, moet terug naar het begin. De uil die de jager kan tikken 
terwijl hij met zijn rug naar het speelveld staat, is gewonnen. 

OPGELET: voor dit spel moeten er veel bomen op het speelveld staan.

WEETJES
Om te kunnen jagen bij weinig licht, heeft 

de bosuil heel speciale oren. Zijn oren staan niet 
symmetrisch op zijn kop: het ene oor staat hoger 

dan het andere. Zo kan de uil beter inschatten waar het 
geluid van een ritselende muis precies vandaan komt.

Ook nachtvlinders hebben gekke aanpassingen aan 
het leven ’s nachts. Ze kunnen extra goed ruiken. Dat 

doen ze met de antennes op hun kop. 
Er zijn wel 2000 soorten nachtvlinders, dat 

is heel wat meer dan de 54 soorten 
dagvlinders.


