
 
 

“Zijn we er al bijna?” 
 
Dit is een bekende kreet tijdens een lange autorit. Gaan jullie met de auto op vakantie dan 
is een autospeurtocht erg leuk om tussendoor te doen. Het leuke is dat iedereen mee kan 

doen, behalve de bestuurder natuurlijk        De speurtochten zijn voor kinderen van 3 t/m 6 
jaar en vanaf 7 jaar. 

 
Wat heb je nodig? 
✓ Een kleurenprinter, print de puzzelkaarten zo vaak uit als je zelf wilt.  
✓ Wil je het spel vaker spelen plastificeer dan de kaarten of stop ze in plastic hoesjes. 

Zorg dat je whiteboard stiften hebt zodat je de kaarten kunt uitvegen en opnieuw 
beginnen.  

✓ Stiften en/of kleurpotloden om de kleurplaat in te kleuren. 
✓ Een klein prijsje voor de winnaar (optioneel).  

 
Uitleg puzzelkaarten  geschikt voor kinderen 3 t/m 6 jaar (1 en 2 sterren): 

 

Wat ga je doen?  
 
Je gaat naar de kleuren van de auto’s kijken die op de weg rijden. Als je een auto ziet met 
dezelfde kleur als op jouw kaart mag je deze wegstrepen. Wie als eerste een horizontale, 

verticale of diagonale lijn heeft is de winnaar       



Je kunt ook spelen tot de kaart vol is. Spreek dit van te voren met elkaar af. Op de kaarten 
met 2 sterren staan ook iets moeilijker te vinden kleuren.  
 
Wil je er liever geen wedstrijd van maken kunnen jullie dit spel natuurlijk ook samen spelen. 
 
 
Uitleg puzzelkaarten geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar ( 3 sterren): 
 

 

Speurtocht A.  Speurtocht  B.  

 
 
Speurtocht A.  
Wat ga je doen? 
 
Je gaat naar de nummerborden van auto’s kijken die op de weg rijden. Als je een nummer 
of letter ziet en deze staat ook op jouw kaart, mag je deze wegstrepen. Wie als eerste een 

horizontale, verticale of diagonale lijn heeft is de winnaar       
 
Speurtocht B. 
Wat ga je doen? 
 
Je gaat naar de merken van auto’s kijken die op de weg rijden. Als je een automerk ziet en 
deze staat ook op jouw kaart, mag je deze wegstrepen. Wie als eerste een horizontale, 

verticale of diagonale lijn heeft is de winnaar       
 
 Je kunt beide speurtochten ook spelen tot de kaart vol is. Spreek dit van te voren met 
elkaar af. Wil je er liever geen wedstrijd van maken kunnen jullie dit spel natuurlijk ook 
samen spelen. 



Uitleg puzzelkaarten voor alle leeftijden: 
 

 
 
Wat ga je doen? 
 
Ga tijdens je reis op zoek naar alles wat op deze kaart staat en streep weg wat je gevonden 
hebt. Wil je er een wedstrijd van maken? Spreek dan van te voren de spelregels af. Op de 
kaart met 2 sterren staan iets moeilijker te vinden dingen. 
 
Tot slot zit er nog een leuke kleurplaat bij die je kunt inkleuren. 
 

 
Wij wensen je goede reis en veel speurplezier! 

 
 
 
 
 

Kijk voor meer speurtochten en escape rooms op: 
www.speurfactory.nl 

 
               

 
 
 

 
 

http://www.speurfactory.nl/

