
INSTRUCTIES
Knip de blaadjes middendoor langs de 
stippellijn. Leg ze op elkaar in de goede 
volgorde en niet het boekje twee keer. 

Zo heb je een echt boekje.
Veel plezier!

BENODIGDHEDEN
balpen of vulpen
potlood

gum
kleurpotloden en/of stiften

je goede humeur ;-)

stickertjes
kinderliedjes

je hoofdkussen
(om af en toe lekker zacht te rusten) De leukste spelletjes voor onderweg!
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JOUW PASPOORT

Kleur hier de vlag 
van het land waar je 
naartoe gaat. Als je niet 
weet hoe die vlag eruit 
ziet, kunnen je mama of 
papa je zeker helpen.

Naam?

Leeftijd?

Lievelingsdier?

Woonplaats?

Favoriete eten?

Leukste vakantiebestemming?

Met welke auto ga je op vakantie?

Wie gaat er allemaal mee?

Naar welk land ga je?

Nummerbord van de auto?

Aantal kilometers te gaan?

Dit is jouw boekje voor onderweg. Maar wie ben jij?

Ik ga opvakantie en ikneem mee ...PAST ALLES IN JE KOFFER?
Op vakantie vertrekken is leuk, behalve als 

je je spulletjes vergeet. Wat zit er in jouw 

koffer? Maak een zo lang mogelijke lijst.Teken jezelf!



My Renault vakantieboekjeMy Renault vakantieboekje

IS DE AUTO KLAAR?
Controleer samen met je papa of mama of jullie auto 
tiptop in orde is. Vink de hokjes aan die nagekeken zijn. 
Dan kunnen jullie veilig vertrekken.  
Drie, twee, één: starten maar!

Geen vliegen of vogel***** op de voorruit?

Genoeg brandstof? 

Olie op peil? 

Is er voor elke passagier een veiligheidsvestje? 

Banden goed opgepompt? 
Ligt er een brandblusser in de auto?

NUMMERPLATEN SPOTTEN Elk land heeft een andere nummerplaat!Hieronder zie je een aantal nummerborden van 
de Europese landen die je het vaakst tegenkomt 
op vakantie. Kies een land uit en vink een bolletje 
aan als je een auto uit dat land ziet rijden.  Wie 
het eerst 5 nummerplaten van zijn land heeft 
gezien, wint! 

P.S. Opgelet, je mag geen nummerplaten kiezen van
het land waar je bent. Dat zou té gemakkelijk zijn!

Op reis wil je toch geen autopech?
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Je bent nooituitgespeeld!
DOEN! DOEN! DOEN!
Hieronder vind je nog 4 leuke spelletjes
om in de auto te spelen!

Vertel om de beurt een zinnetje om dit verhaal af te maken: 
“Sofie maakt een wandeling met haar hondje.”

Zwaai naar iedereen in de auto’s die voorbijkomen. 
Hoeveel mensen zwaaien er terug?

Probeer om de beurt grappige zinnen te maken van de 
kentekens die je ziet. Bv.: ‘JBG’ = Je Bent Gek!

Vertel om de beurt een verhaaltje en meet de tijd (tellen, 
horloge of telefoon) Wie als eerste “euh” zegt, is af.

DE KAART VAN EUROPA
Kleur de 12 landen volgens de legenda en teken een 
auto op het land van je bestemming.

Welke landen kenje al?

Verhaaltje verzinnen

Handjes zwaaien

Nummerplatenlol

Zeg eens euh Neder land  

Be lg ië

Luxemburg

Frankr i j k

Du i t s land

Span je

Por tuga l

Kroa t ië

Zwi tse r land

I ta l i ë

Oos tenr i j k

Denemarken
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ZOEK DE WOORDEN Verstoppertje voor
letters.Van boven naar beneden, van beneden naar boven en 

van links naar rechts. Deze 10 woorden zitten goed 
verstopt. Vind jij ze allemaal?

Dit lijken  2 dezelfde tekeningen, maar schijn bedriegt ...

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
Als je goed kijkt, zie je kleine verschillen.  
Kruis je ze aan?

gordel

voorruit

tanken

chauffeur

stuur
Renault

passagier

auto

wielen
kofferbak
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VERBIND DE  NUMMERTJES
Verbind alle nummertjes in de juiste volgorde.  
Let op: er zijn verschillende begin- en 
eindpunten!

KLAAR?
Teken nu jezelf binnenin ;-)

Watkomt er tevoorschijn?
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KRUISWOORDRAADSELTJE
Probeer de 8 woorden (die je eerst nog moet
raden) in de overeenkomstige vakjes te plaatsen.
Te moeilijk? Vraag het even aan je ouders! Als je
alles goed invult, lees je in het oranje kader de naam 
van het moment waar jij het meeste van houdt!

Welk woord lees je in de oranjehokjes?

1. deze sport speel je het liefst met je vriendjes én een rond voorwerp 
2. het vervoersmiddel waar je nu in zit
3. het land van de Eiffeltoren
4. Frans automerk (hint: zie pagina 1 van dit boekje)
5. een ander woord voor ‘kenteken’, bord met het nummer van de auto
6. een ander woord voor ‘kiekje’, dat je met een fototoestel maakt
7. het land van pizza en spaghetti
8. het vervoersmiddel waarmee je in de lucht vliegt
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ZOEK DE WEG
Kleur de goeie weg in met je balpen.

Ben jij er op tijd?
Je eigentop 10!

MEEZINGERS
Met het hele gezin heel hard meezingen met al jullie 
favoriete liedjes in de auto. En, welke liedjes hebben 
jullie al allemaal gezongen?
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OM HET MEESTE Wat zie je het meest onderweg?Fietsen, bussen, vl iegtuigen, boten, 
caravans of Renaults :  teken naast  ieder 
vervoersmiddel  een kruis je  a ls  je  er een hebt 
gezien. Probeer er van al lemaal  20 te tel len!

Ken jij ernog leuke?
MOPPENTROMMEL
Lachen, g ieren en brul len met deze 
topmopjes!

Vader:  “Jant je, laat  me je 

rapport  eens z ien!”

Jant je :  “Dat  kan niet , ik heb 

hem aan een vr iend geleend. 

Die  wi lde z i jn  ouders eens f l ink 

laten schr ikken.”

Waarom heeft  een blondje 
een mes in  de auto? 

Zodat ze de bochten kan 
afsni jden.

Een varken z iet  voor het  eerst  een stopcontact.

“Oh, wat z ie l ig ,” zegt  het  varken.

“Hebben ze jou in  de muur gemetseld? ”

“Zi jn  mosselen gezond? ” vroeg 

Jant je  op een dag eens aan de 

dokter. Zegt  de dokter :  “ Ik denk 

het  wel , ik heb nog nooit  een 

mossel  op bezoek gehad.”

“ Waarom laten ju l l ie  de hele nacht  het  l icht  in  huis  branden? ”
“Dat is  voor de inbrekers .”

“Dat snap ik n iet , d ie  hebben toch a l  een zaklantaarn? ”

Sukkel  en Ruzie  spelen 
verstoppert je  en Sukkel 

moet z ich gaan verstoppen. 

Hi j  verstopt  z ich achter een 

pol i t ieauto. De agent vraagt: 

“Hoe heet  j i j? ”
Sukkel  antwoordt:  “Sukkel .”De agent zegt:  “Zoek j i j  soms 

ruzie? ”

Sukkel  antwoordt  daar op:  “Nee, 

Ruzie  zoekt  mi j .”

Jant je  gaat  met z i jn  moeder naar de s lager en daar kr i jgt  h i j  een plak je 

worst. Moeder zegt:  “Jant je, wat  zeg je  dan? ”

Jant je  antwoordt  daarop:  “Kr i jg  ik er nog eent je?!”
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WE ZIJN ER!
Ben je blij dat je er bent? Heb je een mooie 
kamer? Of slaap je in een tent, blokhut of nog 
iets anders? Schrijf het allemaal op, zo heb je 
later een mooie herinnering.

Vertrokken op:                      /                 /                om             uur           .

Aangekomen op:                    /                 /                  om            uur          .

Ik slaap: in  een hotel

in  een huis je

in  een tent

op een boot

in een camper /  caravan

Ik vind het ...

Hoe wasde reis?
VOOR MAMA EN PAPA
Nog enkele leuke speeltips voor de kids op de 
achterbank:

 
Zijn we  er al bijna? 

Maak een kopie van de kaart met de route. Laat de kids stickertjes kleven 
op de steden die jullie voorbijrijden. Zo kunnen ze de reis beter volgen.

Regeltjes verzinnen: de kids moeten stil zijn als ze een paard zien en 
mogen weer praten als ze een koe zien. Laat jullie fantasie maar los!

Memoreis: laat de kinderen eerst heel goed naar de binnenkant van de 
auto kijken en daarna hun ogen dicht doen. Stel hen vragen zoals: 'Welke 
kleur heeft mijn trui?' of : 'Waar ligt je flesje water?'.

Stop de muziek: zet een kinderliedje op, zet het op pauze plots en luister 
wie het langste uit zijn of haar hoofd verder kan zingen.
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OPLOSSINGEN
Neder land 

Be lg ië

Luxemburg

Frankr i j k

Du i t s land

Span je

Por tuga l

Kroa t ië

Zwi tse r land

I ta l i ë

Oos tenr i j k

Denemarken

P.7 P.8 P.9

P.10 V O E T B A L

A U T O
F R A N K R IJ K

R E N A U L T

N U M M E R B O R D

F O T O
I T A L I E

V L I E G T U I G

P.13


