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• Blij: Speel Schoemibumi: stop om beurten een snoepje in elkaars mond en 
zeg: “ik ben blij!”

• Boos: Daag een andere ploeg uit om hanengevecht te spelen.
• Bang: De bangerik wordt geblinddoekt en krijgt zes wasknijpers op zijn 

of haar kleren gespeld. Binnen de minuut moeten de andere spelers die 
afnemen, zonder geraakt te worden door de knuppel (bijvoorbeeld gemaakt 
van krantenpapier) die de bangerik vastheeft.

• Verdrietig: Minstens één iemand van je team moet zonder hulpmiddelen 
een echte traan laten.

• Gelukkig: HAHA-spel. De spelers zetten zich in een kring. De eerste zegt HA, 
de tweede HAHA, de derde HAHAHA ... Het doel is zover mogelijk te geraken.

• Verliefd: Jullie hebben een blind date. Verdeel de ploeg in tweeën. Span een 
doek tussen twee bomen en zet de groepjes elk aan een kant. Ze moeten de 
bal overgooien en proberen te vangen in een emmer, zonder te praten!  
Lukt dat vijf keer, dan is de opdracht geslaagd.
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• Blij: Speel Schoemibumi: stop om beurten een snoepje in elkaars mond en 
zeg: “ik ben blij!”

• Boos: Daag een andere ploeg uit om hanengevecht te spelen.
• Bang: De bangerik wordt geblinddoekt en krijgt zes wasknijpers op zijn 

of haar kleren gespeld. Binnen de minuut moeten de andere spelers die 
afnemen, zonder geraakt te worden door de knuppel (bijvoorbeeld gemaakt 
van krantenpapier) die de bangerik vastheeft.

• Verdrietig: Minstens één iemand van je team moet zonder hulpmiddelen 
een echte traan laten.

• Gelukkig: HAHA-spel. De spelers zetten zich in een kring. De eerste zegt HA, 
de tweede HAHA, de derde HAHAHA ... Het doel is zover mogelijk te geraken.

• Verliefd: Jullie hebben een blind date. Verdeel de ploeg in tweeën. Span een 
doek tussen twee bomen en zet de groepjes elk aan een kant. Ze moeten de 
bal overgooien en proberen te vangen in een emmer, zonder te praten!  
Lukt dat vijf keer, dan is de opdracht geslaagd.


