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rUZie Je Me nOG GraaG?

DOEL

Verzamel zoveel mogelijk pestpunten. Je kunt dat 
doen als pestkop of als antipestkop. 

Een activiteit over pesten door werkgroep Jaarthema

Terrein keuze

Aantal leefgroepen 1

Actiegraad half actief

Inlevingvermogen geen

INLEIDING

Het pestspel is een kaartspel met actieve momenten.  
In de loop van de activiteit komen heel wat aspecten 
van pesten aan bod.  

Noot voor de begeleiding: het is mogelijk dat het voor 
sommige deelnemers te confronterend wordt. Maak 
dan ruimte om dat te bespreken. 

vriendschap
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MAtERIAAL

x 14 persoonskaarten
x 70 handkaarten
x 1 brooddoos
x 1 scorebord in karton
x Voor iedereen een pionnetje
x Een krant
x Een krijtje
x Stuk sjortouw van +/- 6 meter
x balpen
x 2 A4-bladen
x 12 ballonnen

VOORBEREIDING

Lees aandachtig het spelverloop en bekijk ook de 
kaarten en opdrachten. Zorg ervoor dat je weet hoe de 
puntentelling verloopt. 

Laat je leefgroep op voorhand weten dat ze een stuk 
textiel (T-shirt, das, sjaal, trui, …) moeten meehebben 
dat als blinddoek dienst kan doen.
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SPELVERLOOP

De kaartjes
Er zijn twee soorten kaarten: persoonskaarten (14) en 
handkaarten (70). 

Persoonskaarten
Op een persoonskaart staan een afbeelding van je 
personage en een puntenaantal.  Die punten verdien 
je als je dat personage op het einde van een ronde nog 
hebt. 
x Fons (4 punten)
x Fatima (3 punten)
x Flurk (3 punten)
x Filemon (2 punten)
x Froesel (2 punten)
x Fanny (2 punten)
x Fran (0 punten)
x Ferdinand (0 punten)
x Faizal (2 punten)
x Filiberta (2 punten)
x Freddy (2 punten)
x Farida (3 punten)
x Fabiola (3 punten)
x Fabio (4 punten)

Handkaarten
Met de handkaarten kun je punten verdienen of 
anderen punten afnemen (of geven).  Je kunt meestal 
kiezen of de kaart op jou van toepassing is, of op ie-
mand anders.  Sommige kaarten gelden voor iedereen.  
Er zijn opdrachten, er zijn spelen en er zijn kaarten 
waardoor je een ander personage of een andere plaats 
krijgt. 

Op elk kaartje staat ook een symbool.  Als er voor twee 
mensen hetzelfde symbool ligt, probeert iedereen zo 
snel mogelijk de brooddoos te grijpen.  Wie ze heeft, 
krijgt twee punten extra. 

SPELuItLEG

Er zijn drie manieren waarop je punten kunt verdienen.
1. Door de persoonskaart die je hebt op het einde van 

elke ronde. 
2. Door een opdracht tot een goed einde te brengen
3. Door een spel te winnen

Een spelbeurt
Alle spelers zitten in een kring.  In het midden zet je 
de brooddoos.  Iedere speler krijgt willekeurig een 
persoonskaartje en legt dat open voor zich neer.  Elke 
speler krijgt ook drie handkaarten.  Die laat je niet aan 
de andere spelers zien. 

Iedereen in de kring kiest één handkaart. Op het sein 
van de begeleid(st)er legt iedereen op hetzelfde mo-
ment die kaart neer, met de afbeelding naar boven.
Ligt er voor twee of meer spelers dezelfde afbeelding, 
dan proberen zij zo snel mogelijk de brooddoos te 
grijpen. Wie ze bemachtigt, krijgt 2 punten extra.

Iedereen draait de gekozen handkaart om. Overloop 
met de hele groep de kaarten waar geen ‘actie’-icoon 
op staat. Daarmee kun je een andere speler pesten of 
helpen.

Daarna overlopen we de handkaarten waar wel een 
‘actie’-icoon op staat en voeren we de opdrachten 
uit.  Om iedereen zoveel mogelijk tegelijkertijd bezig 
te houden, verdeel je de opdrachten over de twee 
begeleid(st)ers. Dit is even een periode waar het 
hectisch kan zijn, maar da’s geen probleem. Hou vooral 
het scorebord in de gaten.

Na een ronde
Na elke ronde tel je de punten.  Je telt voor iedereen 
de punten die op hun persoonskaart staan, en vult die 
in op het scorebord.  Dan verzamel je de hand- en per-
soonskaarten. De handkaarten schud je opnieuw door 
de stapel. Iedereen krijgt drie nieuwe handkaarten en 
een nieuwe persoonskaart.  
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Dan verzamel je de hand- en persoonskaarten. De 
handkaarten schud je opnieuw door de stapel. Ieder-
een krijgt drie nieuwe handkaarten en een nieuwe 
persoonskaart.

Dan begint de volgende ronde.  

Einde van het spel
Na anderhalf uur speel je de laatste ronde.  Na die 
ronde tel je nog de punten van de personages bij de 
score.  Je hebt nu twee winnaars met een hoogste 
puntenaantal: the good and the bad.  The ugly mag je 
er zelf bij verzinnen! 

Vaak gestelde vraag: 
x Hoe lang blijft een kliekje bestaan?  Tot er een 

antikliekje komt. 

NABESPREKING

Pesten komt in elke Chirogroep voor.  Je kunt er op 
verschillende manieren op reageren: negeren, be-
spreken of bestraff en.  In deze korte nabespreking 
(10 minuten) wissel je kort uit over pesten en hoe je 
ermee kunt omgaan.  We geven je ook een klein beetje 
achtergrondinformatie.  

Vul de zin aan
De deelnemers krijgen de onderstaande halve zinnen.  
Het is de bedoeling dat zij die aanvullen.  Als er veel 
verschillende aanvullingen zijn, voer je het gesprek 
wat verder.
x Als twee rakwi’s elkaar pesten, dan ...
x Je kunt pesten vermijden door ...
x Kinderen pesten elkaar omdat ...

Stellingen
Geef drie stellingen aan de leefgroep.  Ze mogen daar 
exact 1 minuut over discussiëren.  Dat ze nadien toch 
verder discussiëren, is natuurlijk altijd mogelijk.
x Wie gepest wordt, zoekt het soms ook zelf.
x Kauwgom in iemands haar plakken, is geen pesten.
x Niets doen wanneer iemand gepest wordt, is even 

erg als pesten.
x Ouders merken niets als er gepest wordt.
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AchtERGROND

Pesten gebeurt (bijna) overal, en op veel manieren.  
Het stopt ook niet buiten je Chirogroep.  Het gaat door 
op school, op MSN, op Netlog, enz.  Als leiding doe je 
daar iets aan.  Maar hoe?  

Wees alert voor verschillende soorten pesten.  Jongens 
pesten bijvoorbeeld veel fysieker en direct, terwijl 
meisjes eerder pesten door iemand te negeren en uit 
te sluiten.  Jongere leden pesten ook eerder fysiek 
(trekken, duwen, slaan, enz.).   

Wees alert voor de gevaarlijke momenten.  Ploegjes 
verdelen, competitieve spelen, een ploeg die verliest 
en een zondebok zoekt, enz. Kinderen pesten ook vaak 
uit verveling.  Dode momenten op bivak of voor je 
Chironamiddag zijn momenten waarop pestkoppen 
ongestoord hun gang kunnen gaan. Je kiest als leiding 
best voor ‘anonieme’ verdeeltechniekjes, begeleid vrij 
spel, enz.

Pestkoppen zijn vaak populair, maar tegelijk zijn ze 
vaak onzeker.  Dat laatste willen ze niet laten zien.  
Rond hen hangt meestal een groep ‘meelopers’.  Je 
hebt ook een groep leden die geen initiatief neemt, 
maar die zich aansluit bij de pestkop of die alles ne-
geert: de middengroep.  Belangrijk om te weten: tach-
tig procent van die middengroep voelt zich schuldig 
en vindt het niet fijn dat er gepest wordt.

Een manier om pesten in je groep op te lossen is de ‘no 
blame’-methode.  Kort samengevat: je lost het pro-
bleem op zonder iemand te straffen.  In zeven stappen 
ga je met héél de afdeling op zoek naar een oplossing, 
waarbij je leden zelf de verantwoordelijkheid opne-
men.  Let wel op: alle zeven stappen zijn belangrijk.  Je 
vindt dat stappenplan in de Dubbelpunt van april 2007 
(www.chiro.be/dubbelpuntarchief ).  
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BIJLAGEN
De kaartjes

Iedereen staat recht, laat je kaarten liggen.  Loop alle-
maal in wijzerzin rond de kring.  Als jij “stop” zegt, gaat 
iedereen zitten bij de kaart waar ze op dat moment 
staan.  

*
Kliekjeskaart.  Duid twee mensen aan, zij vormen een 
kliekje.  Telkens wanneer één van hen in deze ronde 
aan de beurt is, mogen ze kiezen wie van de twee de 
opdracht uitvoert of wie er gepest wordt. . 

=

‘Ontkliekkaart’.  Haal een kliekje uit elkaar.   (Enkel nut-
tig als er al een kliekjeskaart gespeeld is.)

f
Speel  met iedereen Bulliebulliebob, in de kring zoals 
je nu zit.  Jij bepaalt wie er in het midden staat.  Die 
speler verwisselt van plaats (en dus van persoons-
kaart) met de verliezer.

x Uitleg: iemand staat in het midden van de kring.  Die speler gaat voor 
iemand anders staan en zegt razendsnel “bulliebulliebob”.  Als de tegen-
speler “bob” kan zeggen voor de andere uitgesproken is, gebeurt er niets. 
Kan de eerste speler “bulliebulliebob” zeggen, dan verliest de tegenspeler. 

g

Kies twee spelers. Je mag ook jezelf kiezen. Beide 
spelers houden de armen voor de borst gekruist. Op 
één been hinkelend proberen ze nu de tegenstrever 
uit evenwicht te duwen. Wie als eerste zijn of haar 
tweede been op de grond zet, verliest het gevecht.
De winnaar krijgt twee punten.

h
Kies twee personen* voor een duel: bedenk scheld-
woorden met de letter K.  De bedenktijd is drie secon-
den.  De winnaar krijgt twee punten.

* Je mag natuurlijk ook jezelf kiezen.

i

1 2

3 4

5 6

acTie

acTieacTie
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Speel met iedereen ‘uitbrekertje’.  Duid iemand aan die 
moet uitbreken.  Hij of zij krijgt drie minuten. Als het 
lukt, krijgt de winnaar vijf punten.  Anders winnen alle 
andere spelers één punt.

a
Speel met iedereen ‘stamp de beer’ (op blote voeten).  
Als de ‘redder’ iemand raakt, verliest die een punt.  Jij 
kiest wie de beer en de redder zijn.

x uitleg: Speler 1 zit op handen en knieën, met het hoofd ingetrokken 
op de grond.  Speler 2 staat daar schrijlings over, met een knuppel.  De 
andere spelers proberen de beer (zachtjes) te stampen. Als speler 2 je kan 
raken, wordt de beer de redder, en neem je de plaats van de beer in. Je 
verliest ook een punt.

x

Duid twee personen aan die al hun handkaarten met 
elkaar wisselen.  
* Je mag ook jezelf aanduiden.

#
Alle spelers met Teva-sandalen of crocs moeten on-
middellijk één handkaart op de aflegstapel leggen. 

4

Duid twee personen aan voor een duel zeemans-
worstelen.  De winnaar kiest of hij/zij de rol van de 
verliezer overneemt of niet. 

?
Alle blonde spelers verliezen een punt. 

B

7 8

9 10

11 12

acTie acTie

acTie
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Duid twee personen aan.  Ze sluiten hun ogen en 
beginnen op start stilletjes te tellen tot 1 minuut.  Ze 
steken hun hand op wanneer ze denken dat de tijd 
om is.  De winnaar krijgt de rol van de verliezer, als de 
winnaar dat wil.

*
Duid twee personen aan.  Zij moeten binnen de 10 
seconden rond de kring wandelen met de stapel kaar-
ten op hun hoofd. Wie er het meeste overhoudt, wint 
en krijgt de rol van de andere als hij of zij dat wil.
Je mag ook jezelf aanduiden.

=

Duid twee personen aan.  Wie van hen kan het verste 
lopen met een kaart tegen de mond gezogen?  De 
winnaar krijgt de rol van de verliezer als de winnaar 
dat wil. 
Je mag ook jezelf aanduiden.

f
Speel met iedereen vleeshoop. Degenen die het 
langste volhouden zijn de beste vrienden, zij krijgen 
vier punten. 

x Uitleg: iedereen gaat in de kring liggen, haak de armen in elkaar.  Eén 
speler probeert het kluwen uit elkaar te  halen.  Kietelen is verboden!

g

Speel “Simon zegt” met iedereen.   Wie eerst afvalt, 
verliest twee punten. Wie laatst overblijft, wint twee 
punten.

x Uitleg: Iemand is Simon.  Simon doet telkens een gebaar voor waarbij 
hij zegt: “Simon zegt: ...”.  Voorbeeld: “Simon zegt: springen!”  Alle andere 
spelers doen het gebaar na, maar enkel als Simon de juiste uitdrukking 
gebruikt.  Als hij niet “Simon zegt ...” gebruikt, mag je niet meedoen.  Wie 
dat toch doet, valt af. 

h
Duid twee spelers aan voor een duel stokvechten. 

x Uitleg: Beide spelers hebben in elke hand het einde van één stok. 
De tegenstander heeft dus het andere einde vast. Op het startsignaal 
beginnen beide spelers aan de stokken te trekken. Wie als eerste een stok 
volledig alleen vast heeft, wint vijf punten.

i

acTie

acTie acTie

acTie

13 14

15 16

17 18
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Duid twee deelnemers aan.  Zij krijgen tien seconden om 
‘evenwicht per twee’ te spelen.   Ze gaan tegenover elkaar 
staan en nemen elkaars handen/polsen stevig vast. Eén 
deelnemer zakt wat door de knieën en leunt achteruit.  De 
andere deelnemer (zonder schoenen) moet proberen op de 
knieën van de eerste te gaan staan en zo samen het even-
wicht te bewaren. Als ze het kunnen, krijgen ze elk twee 
punten.  Lukt het niet, dan krijgen ze elk twee minpunten.
Je mag ook jezelf aanduiden.

a
Duid twee personen aan die met hun gezicht naar 
elkaar toe en hun benen voor zich geplooid gaan zit-
ten.  Ze nemen elkaars handen en polsen stevig vast 
en proberen samen recht te staan, zonder los te laten 
of voeten te verzetten.  Lukt dat van de eerste keer, 
dan krijgen ze allebei twee punten.  Mislukt het, dan 
krijgen ze allebei twee minpunten. 
Je mag ook jezelf aanduiden.

x

Je blokkeert iemand op MSN.  Duid iemand aan die 
deze ronde geen kaart mag spelen. 

#
Duid twee spelers aan.  Zij krijgen een krijtje en 
moeten zo snel mogelijk proberen een krijtstreep op 
de schoen van hun tegenstander te zetten.  Wie wint, 
krijgt twee extra punten 
Je mag ook jezelf aanduiden.

4

Kliekjeskaart.  Duid twee mensen aan, zij vormen een 
kliekje.  Telkens wanneer één van hen in deze ronde 
aan de beurt is, mogen ze kiezen uit hun gezamenlijke 
handkaarten. 

?
‘Ontkliekkaart’.  Haal een kliekje uit elkaar. 

B

19 20

21 22

23 24

acTie acTie
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Duid twee spelers aan die al hun handkaarten met 
elkaar moeten wisselen.

*
Kies iemand die al zijn of haar handkaarten weg 
moet leggen (ongeacht hoeveel je er hebt), en er drie 
nieuwe van de stapel moet nemen. 

=

Alle blonde spelers verliezen een punt. 

f
Neem iemands persoonskaart en leg die in het mid-
den.  Die kaart is nu te koop voor twee punten.  Ieder-
een mag om beurten (de startspeler begint) kiezen 
om de kaart wel of niet te kopen.  Het slachtoff er krijgt 
de persoonskaart van de koper. 

g

Geef deze kaart aan iemand.  Hij of zij verliest twee 
punten.  

h
Geef deze kaart aan iemand (of jezelf ).  Die speler 
krijgt er twee punten bij. 

i

25 26

27 28

29 30
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Duid een ‘verliefd koppel’ aan, twee spelers naar jouw 
voorkeur.   Als de ene tijdens deze ronde punten ver-
liest, verliest de partner die ook.  Wint de ene punten, 
dan wint de partner die ook. 

a
Geef deze kaart aan iemand die groter is dan 1,60 m.  
Die speler verliest twee punten. 
 

x

Geef deze kaart aan iemand (of jezelf ).  Die speler 
krijgt er twee punten bij. 

#
Iedereen krijgt er een punt bij, behalve de speler die 
jij aanduidt. 

4

Iedereen verliest een punt, behalve de speler die jij 
aanduidt.  Je mag jezelf aanduiden. 

?
Iedereen met een Chiroshort wordt gepest en verliest 
een pestpunt. 

B

31 32

33 34

35 36
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Lang haar is populair.  Iedereen met lang haar krijgt er 
een punt bij.

*
Geef jouw rolkaart weg aan iemand naar keuze.  Jij 
krijgt die van hem of haar. 

=

Kies twee spelers. Je mag ook jezelf kiezen. De 
begeleiding vraagt van zes andere spelers hun gsm-
nummer op en schrijft dat op een blaadje papier. De 
twee spelers krijgen twee minuten de tijd om de gsm-
nummers van buiten te leren. Daarna volgt de test: 
wie het meeste gsm-nummers kan opsommen, wint 
twee punten. Is de stand gelijk, dan winnen beide 
spelers één punt. 

f
Daag vijf spelers uit. Zij staan achter een lijn en moe-
ten proberen aan de overkant te geraken, vier meter 
verder.  In totaal mogen maar drie voeten en twee 
handen de grond raken. Eens je de rivier over bent, 
kun je niet meer terug om de anderen te helpen. 
Slagen zij in de opdracht dan winnen ze elk één punt. 
Slagen ze niet, dan win jij drie punten.

g

De hand Gods.  Leg deze kaart voor een andere speler.  
Die speler kan tijdens deze ronde geen punten verlie-
zen of van persoonskaart veranderen.  

h
Duid iemand aan die in het midden van de kring gaat 
staan, en speel het spel “Ik zit in het groen en ik hou 
van...” 
Uitleg:  De linkerbuur van de lege plaats schuift op en zegt: “Ik zit”. De volgende 
schuift ook op en zegt: “In het groen”. De derde schuift op en zegt: “En ik hou van (een 
willekeurige naam uit de kring)”. De genoemde speler komt op de lege stoel zitten. 
De speler in het midden probeert op een vrijgekomen plaats te gaan zitten, voordat 
een van de buren erop gaat zitten en “Ik zit ...” zegt.  Als de middenspeler binnen de 
zes rondes kan gaan zitten, wint hij of zij vier punten.  Lukt het niet, dan krijgt de rest 
een punt. 

i

37 38

39 40

41 42

acTie

acTie acTie
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‘Ontkliekkaart’.  Haal een kliekje uit elkaar. 

a
Iedereen met een schoenmaat groter dan 40 verliest 
een punt.  

x

Duid een zwart schaap aan.  Als je start roept, loopt 
dat schaap weg.  Alle andere spelers proberen het te 
tikken, terwijl ze allemaal samen tot vijftig tellen.  Is 
het schaap gevangen, dan krijgen alle andere spelers 
er een punt bij.  Is het schaap ontsnapt, dan krijgt het 
vijf punten.  

#
Een bril is hip.  Iedereen met een bril krijgt er een punt 
bij.  

4

Een bril is out.  Iedereen met een bril verliest een punt. 

?
Doe een goudvis na (tuit je lippen en zuig je wangen 
naar binnen.)  De rest van de groep heeft tien secon-
den om je te doen lachen.  Overleef je het, dan krijg je 
twee punten.  Mislukt het, dan verlies je een punt. Je 
mag deze kaart ook aan een andere speler geven.

B

43 44

45 46

47 48

acTie

acTie
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Alle spelers staan recht en nemen hun enkels vast.  
Nu probeer je elkaar om te duwen.  Wie als laatste 
overblijft, krijgt vier punten. 

*
Zet één speler in het midden op een blad van de 
krant.  Met de rest maak je een knuppel.  Alle andere 
spelers proberen nu gedurende twee minuten een 
stuk van de krant te scheuren.  De speler met de 
knuppel probeert hen te raken.  Wie geraakt wordt, 
verliest een punt.  Iedereen die een stuk van de krant 
kan scheuren, krijgt een punt bij.  

=

Iedereen met bottinnen (of combats) verliest een 
punt. 

f
Alle spelers schuiven één plaats op naar rechts.  Laat 
je persoonskaart en je handkaarten liggen.  

g

Duid een speler aan.  Die verliest een vijfde van zijn of 
haar punten.  

h
Wissel van plaats met een speler die exact 23 punten 
heeft.  Laat al je kaarten (ook je persoonskaart) op je 
plaats liggen.  Heeft er niemand exact 23 punten, dan 
blijf je zitten.  

i

49 50

51 52

53 54

acTie acTie
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Iedereen wordt geblinddoekt.  Alle goeie spelers 
proberen elkaar terug te vinden, alle slechte spelers 
ook.  De ploeg die als eerste voltallig is, wint een punt 
per speler.  

a
Trek met het krijtje een kring.  Ga daar allemaal rond 
staan en geef elkaar een hand.  De bedoeling is om je 
medespelers in de kring te trekken zonder handen te 
lossen.  De laatste twee spelers die overblijven, krijgen 
twee punten. 

x

Alle spelers doen hun ogen dicht.  Ze komen naar 
het midden van de kring en nemen twee willekeu-
rige handen vast.  Dan doen ze hun ogen open en 
proberen ze de knoop te ontwarren zonder handen 
te lossen.  De spelers die niet los geraken, verliezen 
allemaal een punt. 

#
Alle spelers uit Vlaams-Brabant verwisselen van perso-
nage met een speler uit West-Vlaanderen.  Zijn er niet 
genoeg spelers van West-Vlaanderen, dan gebeurt er 
niets.  

4

Zoek een foto in de krant.  Duid een speler aan.  Die 
mag de foto een paar seconden zien, en moet dan 
uitbeelden voor de rest wat erop staat.  Als iemand 
binnen de minuut raadt wat het is, wint de uitbeelder 
twee punten.  Wie kon raden wat het was, krijgt één 
punt.  Mislukt het, dan verliest  de uitbeelder twee 
punten.  Je mag niet zelf uitbeelden.

?
Duid een speler aan.  Die verliest een kwart van zijn of 
haar punten.  

B
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Iedereen krijgt er een punt bij, behalve de speler die 
jij aanduidt. 

*
Iedereen verliest een punt, behalve de speler die jij 
aanduidt.  Je mag jezelf aanduiden. 

=

Alle spelers met een schoenmaat groter dan 39 verlie-
zen een punt. 

f
Kies drie spelers. Zij gaan op één lijn staan. Vier meter 
verder ligt het sjortouw. De spelers blazen elk drie 
ballonnen op en laten ze wegschieten. Als 1/3 van 
de ballonnen over het sjortouw vliegt, is de opdracht 
geslaagd. Dan krijg jij 2 punten en de spelers elk één 
punt. Is de opdracht niet geslaagd, dan verliest ieder-
een (ook jij) één punt.  

g

Kies twee personen* voor een duel: bedenk koos-
naampjes met de letter P.  De bedenktijd is drie secon-
den.  De winnaar krijgt twee punten.

* Je mag natuurlijk ook jezelf kiezen.

h
Alle spelers met Teva-sandalen of crocs krijgen er een 
punt bij.

i
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Je blokkeert iemand op MSN.  Duid iemand aan die 
deze ronde geen kaart mag spelen. 

a
Een beugel is hip.  Iedereen met een beugel krijgt er 
een punt bij. 

x

Plak een (fictieve) kauwgom in iemands haar.  Die 
speler mag deze ronde geen kaart spelen.  

#
Verloot iemands personage.  Leg het in het midden 
en denk aan een nummer tussen 1 en 20.  Fluister dat 
nummer in de oren van je begeleiding. Iedereen uit 
de kring moet nu om beurten raden.  Wie het juiste 
getal noemt, krijgt het personage en geeft het zijne 
of het hare aan degene wiens kaart verloot werd.  Je 
speelt zelf niet mee.

4

Kies een persoon uit de krant.  Duid een speler aan 
die aan de rest moet vertellen over welke persoon het 
gaat, zonder de naam te noemen.  Lukt het binnen de 
twee minuten, dan krijgt hij of zij vier punten en de 
andere spelers krijgen een punt.  Lukt het niet, dan 
krijgt niemand iets.  Je mag niet jezelf aanduiden. 

?
Iedereen uit Limburg krijgt er een punt bij.  Zomaar.  

B
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Iedereen uit Limburg verliest een punt.  Zomaar. 

*
Vertel een verhaal.  Ergens komt het woord “goudvis” 
voor.  Als de andere spelers “goudvis” horen, proberen 
ze zo snel mogelijk de brooddoos te pakken.  Wie 
wint, krijgt twee punten.    

f

Formidabele Fons 
(4 punten)

Funky Fatima 
(3 punten)
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Friemelende Flurk 
(3 punten)

Fatsoenlijke Filemon 
(2 punten)

Fantastische Froesel 
(2 punten)

Felle Fanny 
(2 punten

Fragiele Fran 
(0 punten)

Ferme Ferdinand 
(0 punten)
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Fluwelen Faizal 
(2 punten)

Fruitige Filiberta
 (2 punten)

Flossende Freddy 
(2 punten)

Fatale Farida 
(3 punten)

Fameuze Fabiola 
(3 punten)

Fictieve Fabio 
(4 punten)
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