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Draaiboek Ridder feest 
 
Misschien leuk ter voorbereiding dat de ouders zich verkleden en ook de 

figuranten ridderkleding aan hebben. Wellicht vind je met deze link iets 
passends. 

 
De uitnodigingen kun je vooraf versturen of je maakt er en flessenpost van zoals 
wij onderaan dit draaiboek hebben omschreven. 

 
 

12.50 uur Kinderen komen binnen. Vaandels hangen vanaf de dakgoot en 

binnen hangen ook vaandels. Kleding (vuilniszak met Franse lelie ) 
hangt in de kamer aan de muur aan een lang touw. Muziek Zware 
trom (ik heb iemand ingehuurd van het Gilde, een jeugd lid deed dat 

voor 5 Euro). Buiten staat een decor van de entree van een kasteel. 
Erg groot succes om twee grote banieren te maken van kaasdoek. 

Daarop grote schilden geverfd met vingerverf. Deze kaasdoeken heb 
ik vast gemaakt aan de dakgoot. Zie de foto op de site. Terwijl de 
trommelaar van het Gilde aan de deur stond te trommelen stroomde 

de hele buurt leeg om te kijken wat er bij ons gebeurde, een 
kinderfeest. 

 Binnen staat een dolk rechtop in een stuk hout, hier is een brief aan 
gespietst. 

 

13.00 uur  Iedereen komt binnen. Trommelaar trommelt er op los. 
 

Iedereen neemt plaats aan de salontafel. Daar ligt een rond stuk 
boomstam met een brief en een dolk er doorheen. Er wordt nog 
niets opengemaakt. 

 
13.05 uur Iedereen van harte welkom. 

 
  Ik vertel. 

 
Jullie hebben allemaal een oproep gekregen van ridder Goedhart. 
Jullie geloven er natuurlijk niets van. Nou wij ook niet.  

Totdat er vanmorgen dit op de stoep lag…… 
(Blok hout pakken uit de keuken met echte dolk er in en door een 

brief heen geprikt.) Ik wil dit zo direct gaan voorlezen maar we zijn 
hier ook omdat de Jarige Job 7 jaar wordt en daar gaan we eerst 
iets aan doen. 

We gaan met z’n allen zingen en taart eten en wat drinken. Speciaal 
voor vandaag een kasteel taart gemaakt bij de bakker. 

 
  Gezamenlijk taart eten en zingen voor de jarige.  

Cadeaus doen we in de huifkar. 

 
  Waarschuwingsbrief voorlezen of laten lezen door de jarige job. 

 Dan constateren dat er iets in geheimschrift geschreven staat. Door 
met het papier onder een kaars te houden wordt langzaam de tekst 
leesbaar. Er staat help mij. Dit is geschreven (met melk) door 

Ridder Goedhart. Hij wil toch dat we hem komen redden. (door de 
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warmte kristalliseert de suiker in de melk en wordt de tekst 

leesbaar) 
 

13.15 uur Weet iemand te vertellen waarmee de ridders in de Middeleeuwen 
vochten.  

 * Speren, bijlen, maar ook met pijl en boog. Dit gaan we vandaag 

allemaal oefenen om te kijken of we genoeg kracht in huis hebben 
om de zwarte ridder te kunnen verslaan. Daarom gaan we nu eerst 

met een pijl gooien. Als je de ballon geprikt hebt pak je het nummer 
wat in de ballon zit. Als dit nummer in de genoemd wordt mag je 
verjaardagscadeau aan De Jarige Job geven. 

(Uitpakken in de huifkar) 
Een link naar leuke verjaardagscadeaus of een link leuk stoer 

kinderbouwpakket 
 
13.35 uur 3 takken van sport rouleren. Verven of versieren van schild. 

Schminken van kinderen. Timmeren van zwaard. Als laatste (na het 
plassen) pas de vuilniszak aan trekken en het stooi touw omknopen. 

 
14.10 uur Iedereen laten plassen en naar de huifkar 

 
14.15 uur Cadeaus mee in de huifkar. Vertrek huifkar. Onderweg cadeaus 

uitpakken als nummer wordt genoemd. 

 
15.15 uur Aankomst bij de bossen. Hier start route om ridder goedhart te 

vinden. 
Hier volgen we de witte lintjes aan de bomen. Let op niemand 
vooruit lopen. 1 Volwassene aan kop lopen. De laatste knipt de 

lintjes er af en neemt ze mee. (schaar meenemen). 
Als we in de buurt komen begint Ridder Goedhart te schreeuwen om 

de spanning wat op te voeren. Ik had twee kostuums gehuurd van 
ridders. 

 

15.30 uur Ridder Goedhart gevonden. (denk aan het witte touw op lokatie) 
Allemaal wat worst en kaas (uit voorraad van de zwarte ridder) eten 

en wat te drinken. (denken aan Kaas, Worst, Limonade en bekers, 
Vuilniszak (met deze link makkelijk te bestellen) Van ridder 
goedhart krijgen we de foto van het bankje met tafel. Hij vertelt dat 

in deze buurt de schat moet liggen. 
 

15.35 uur Zwarte Ridder wordt gesignaleerd. Snel Ridder Goedhart weer terug 
op zijn plaats. De zwarte ridder komt nog even bij Ridder Goedhart 
kijken. Geeft veel commentaar dat er zoveel gegeten en gedronken 

is. En zegt dat hij weer opnieuw opzoek gaat naar de schat. Maar 
dat als hij die vervloekte kinderen ziet hen zal grijpen en vastbinden 

in het bos. (De zwarte Ridder gaat weer weg)  
 
Wij ruimen alles op en nemen alles mee.  

Wij gaan naar de eerste plek waar we een foto van hebben.  
Het bankje en tafel.  

 
15.45 uur Enkele spelletjes zoals: Ringsteken, Touwtrekken, pijl en  
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  boogschieten etc. 

Ringsteken. De ringen hangen aan een touw aan een boom. 
Iemand is paard en de ander gaat op zijn rug zitten met de lans (2 

meegenomen van huis). 
  Nadat dit gelukt is door iedereen krijgen ze een nieuw stuk van  
  schatkaart. 

Touwtrekken. Zijn wij allemaal sterk genoeg om een ophaal brug 
op te trekken? Dit wordt bewezen door gezamenlijk touw te trekken. 

De sterkste ploeg krijt een stuk van de schatkaart. 
Pijl en boogschieten. Schiet met de pijl en boog zo veel mogelijk 
plastic bekers van tafel. Bij harde wind een beetje zand in de 

bekers. (Bekers nummeren. 5,5,10,10, 20) Diegene met het 
hoogste aantal mag een stuk van de schatkaart openmaken. 

(enveloppen A4 met gesealde schatkaart). 
 
16.15 uur Iedereen wat te drinken en chips. Met deze link makkelijk te 

bestellen. 
 

16.30 uur Op zoek naar de schat, maar 1 stuk van de schatkaart ontbreekt 
nog. Val maken voor de zwarte ridder(hier zit al een gat in de berg 

zand, Takken verzamelen is dan ook voldoende), op de uitkijk gaan 
zitten en wachten op de ridder. 

 

16.35 uur De zwarte Ridder zakt in het gat en kinderen nemen hem gevangen. 
  Geeft stuk van schatkaart af en we gaan op zoek. 

 
Kinderen moeten in twee rechte lijnen naar diverse punten lopen. 
Dan kruisen ze elkaar en daar ligt de schat begraven, net onder 

oppervlakte (20cm). 
 

16.45 uur Schat gevonden, medailles + smarties, Thuis krijgen ze een brief 
dat ze bewezen hebben moed en kracht hebben om voortaan als 
ridder in de orde van het feest van jarige job door het leven te gaan. 

Ridder Goedhart slaat hierbij iedereen tot ridder en ze krijgen een 
spelt opgespeld. Maak daar een leuke foto van een laat die daarna 

thuis bezorgen. Je hebt dan een leuke herinnering aan het 
kinderfeestje. 

 

16.55 uur Terug naar de auto’s en naar huis. Daar barbecuen aan en frikadel 
bakken. Met friet. Kinderen hebben medelijden en laten we de Black 

Ridder mee uitnodigen om samen met ons het varken aan het spit 
te gaan rijgen.  

   

18.00 uur Iedereen naar huis brengen. 
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Uitnodiging Ridderfeest 

 

Ridder Goedhart is gevangen genomen door De Black Ridder. 

Ridder Goedhart heeft vanuit zijn gevangenisplaats een brief weten te schrijven om hulp. 

Deze brief heeft hij verstuurd middels een flessenpost. Of een kaartje maken en versturen. Dat 

kan ook via deze link. 

  

Aan alle vrienden en vriendinnen van Jonkheer NAAM JARIGE JOB. 

 

Ik schrijf deze brief omdat ik jullie hulp nodig heb.  

Ik heb hem geschreven in geheimtaal zodat De Black Ridder niet weet dat ik jullie hulp inroep 

om mij te bevrijden en de Black Ridder te verslaan. 

 

 

KOM OP ZATERDAG TIEN JULI OM KWART OVER EEN NAAR HET HUIS  

 

VAN JONKHEER NAAM JARIGE JOB. DAAR KRIJGEN JULLIE  

 

NIEUWE BEVELEN OM MIJ TE REDDEN. 

 

PRAAT HIER MET NIEMAND OVER.  

 

HOUDT HET GEHEIM. 

 

TOT DAN. 

 

RIDDER GOEDHART 
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