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Checklist  

50 Dingen die je (voor je 12de) moet hebben gedaan 

 

o 01. In een boom klimmen 

o 02. Van een heuvel rollen 

o 03. Wildkamperen 

o 04. Een hutje bouwen in het bos 

o 05. Een steen over het water ketsen 

o 06. Rennen in de regen 

o 07. Vliegeren 

o 08. Vissen met een net 

o 09. Een appel van de boom eten 

o 10. Spelen met kastanjes 

o 11. Sneeuwballen gooien 

o 12. Schatgraven op het strand 

o 13. Moddertaartjes bakken 

o 14. Een dammetje aanleggen 

o 15. Sleeën 

o 16. Iemand ingraven in het zand 

o 17. Een slakkenrace houden 

o 18. Over een omgevallen boom lopen 

o 19. Touwslingeren 

o 20. In de modder rollen 

o 21. Bramen plukken 

o 22. In een boom kijken 

o 23. Naar een eiland gaan 

o 24. ‘Vliegen’ in de wind 
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o 25. Een grasfluitje maken 

o 26. Fossielen en botten zoeken 

o 27. De zon zien opgaan 

o 28. Een flinke heuvel beklimmen 

o 29. Achter een waterval kruipen 

o 30. Een vogel uit je hand voeren 

o 31. Insecten jagen 

o 32. Kikkerdril vinden 

o 33. Een vlinder vangen in een net 

o 34. Wilde dieren opsporen 

o 35. Ontdekken wat er in een meertje zit 

o 36. Een uil roepen 

o 37. De opmerkelijke diertjes in een strandpoel bekijken 

o 38. Een vlinder grootbrengen 

o 39. Een krab vangen 

o 40. Een natuurwandeling maken in de nacht 

o 41. Plant het, laat het groeien, eet het 

o 42. Wildzwemmen 

o 43. Raften 

o 44. Een vuur maken zonder lucifers 

o 45. Je weg vinden met kaart en kompas 

o 46. Rotsklimmen 

o 47. Koken op een kampvuur 

o 48. Abseilen proberen 

o 49. Een geocache vinden 

o 50. Kanovaren op een rivier 
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