
Basis-set Jeugdprotocol 

Knip de kaartjes uit. Alle kinderen 
krijgen of kiezen een kaartje uit de 
emmer. Belangrijk is dat zij hierbij 
niet zien wat ze pakken. Het kaartje 
wordt met een stukje plakband op 
het voorhoofd van het kind geplakt. 
Als alle kinderen een kaartje op hun 
voorhoofd geplakt hebben kan het 
spel beginnen! Besluit of je het spel 
wilt gaan spelen in teams of ieder 
voor zich. 

De kinderen mogen vragen stellen 
aan elkaar die alleen beantwoord 
mogen worden met: ‘ja’ of ‘nee’. 
Omdat Oeteldonk uit rollen bestaat 
is de vraag: "Ben ik een man/vrouw/' 
niet van toepassing. Speel je tevens 
met de uitbreidingsset dan heb je 
ook wezentjes en dieren, dus dan 
kan je de vragen ben ik een mens of 
een vogelt etc.  

De persoon die als eerste raad wie hij 
of zij is heeft gewonnen. Je kunt dan 
nog doorspelen voor de tweede plek, 
derde plek etc. 

  
Jeugdprins 

 
Rol 
• Heerser over het 

Oliebollenfantenrijk 
Kleding 
• Donkerblauw kostuum 
• Kwakbol hanger 
• Blauwe hoge laarzen 
• Witte maillot 
• Witte gebreide sjaal 

 

Peerke 
 
Rol 
• De Burgermeester van het 

Oliebollenfantenrijk 
Kleding 
• Steek (rozet links) 
• Zwarte schoenen 
• Ambtsketen 
• Op het pak, Peerke met ut enig 

blaaike. 
• Witte gebreide sjaal 
• Cape 
• R-w-g handschoenen 
 

   

Adjudant 
 

Rol 
• Rechterhand van de Jeugdprins 
Kleding 
• Bordeauxrode kostuum 
• Baret, veer links 
• Bordeaux kleurige lage laarzen 
• Witte maillot 
• Witte gebreide sjaal 

Keesje 
 
Rol 
• De rechterhand van Peerke. 

Keesje praat niet graag 
Kleding 
• Bolhoed 
• Zwarte schoenen 
• Jeugdzaken driehoek 
• Dasspeld 
• Witte gebreide sjaal 
• Cape 
• R-w-g handschoenen 
 

 

Driekske 
 
Rol 
• Veldwachter voor de algehele 

veiligheid van het 
Oliebollenfantenrijk.  

Kleding 
• Zwarte schoenen 
• Plaatje Driek Pakaon 
• Fluitje 
• R-w-g das 
• Er zijn 4 witte boorden. (stijven) 
• R-w-g handschoenen 
• Politiepet 
 



   

Gevollug 
 
Rol 
• Begeleiden de Jeugdprins en 

zijn Adjudant waar zij ook gaan 
• Het Gevollug bestaat uit 11 

personen. 10x generaal en 1x 
korporaal 

Kleding 
• Bruine hoofdband 
• Rose coltrui 
• Groene jas 
• Bruine riem 
• Driekwart spijkerstof broek 
• Rose sjaal 
• Bruine beenkappen 
• Bruine handschoenen 
 

Geminteraod 
 
Rol 
• De volledige bescherming van 

Peerke en Keesje 
Kleding 
dasspeld (mooi poetsen) 
• Jeugdzakendriehoek  
• Grijs colbert 
• Zwarte broek 
• Zwarte schoenen 
• Rood-wit-gele das 
• Hoofddeksel/ Hoge hoed 
• Zwarte coltrui 
• R-w-g handschoenen 
 

 

Ruiterij 
 
Rol 
• Elke prins heeft zijn eigen ruiterij 

die de prinselijke stoet 
veraangenaamt. De stokpérdjes 
zijn de veulens. Het zijn 12 ruiters 
zodat ze mooi kunnen formeren.  

Kleding 
• Bruine beenkappen 
• Bont hoofdband 
• Licht blauwe coltrui 
• Donkerblauwe cape 
• Stokpaardje 
• Zwarte broek 
• Zwarte schoenen 
 

  

 
 
 
 

11-je 
 
Rol 
• Zij zingt de prins toe 
Kleding 
• Kostuum Jas/Jurk 
• R-w-g das 
• R-w-g handschoenen 
• Ketting XI-je 
 

Daantje Woenders 
 
Rol 
• Vaandeldrager 
Kleding 
• Lange blauwe kiel  
• Dasspeld 
• Jeugdzaken driehoek 
• Klak (pet)  
• Zwarte broek,  
• Zwarte schoenen 
• Koperen plaat vaandeldrager 
• Vaandel van Jeugdzaken 
• R-w-g das 

 

 

 


