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Bouw in 1 minuut een zo
hoog mogelijke toren.
Je mag alles gebruiken wat
je zelf draagt/aan hebt.
Iedereen mag meespelen.
De winnaar mag 1 vak
vooruit.
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VAK
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Verstop in 1 minuut voor
elke speler een snoepje
in de kamer op een
zichtbare plaats. Je
tegenspelers krijgen
5 minuten om elk een
snoepje terug te vinden.
Iedereen mag zijn
snoepje opeten. Jij krijgt
ook een snoepje en mag
1 vak vooruit.

Shoppingtime! Maar
alle winkels zijn dicht.
Wissel van kleren met
de persoon rechts van
je. Neem hiervan een
foto en zet het op
sociale media met de
#9100speeldag, dan
mag je 1 vak vooruit.

Cludgie manky, Cludgie manky,
Cludgie manky, ...
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VAKKEN
VERDER!

Vertel gedurende 1 minuut
over een sprookje of verzin
zelf een verhaal. Dit zonder
‘euh’, ‘bos’, ‘monster’ te
zeggen. Gelukt? Dan mag
je 3 vakken vooruit.
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Zet je vinger op de
grond en draai 10
rondjes. Loop daarna
gedurende 10 sec. op
een rechte lijn. Gelukt?
Dan mag je 1 vak
vooruit.
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VAKKEN
VERDER!

Elke speler maakt een
vliegtuig van papier.
Welke vlieger vliegt
het verst? Deze speler
mag 3 vakken vooruit.
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Zwemmen op het droge. Ga
met je buik op het zitvlak
van een stoel liggen en doe
een zwemslag naar keuze
voor. Raden je tegenstanders
deze zwemslag? Dan mag je
1 vak vooruit.

Zoek een insect. Maak
er een foto of tekening
van. Gelukt? Dan mag
je 1 vak vooruit.

Doe 30 seconden een gek
zelfverzonnen dansje en
blijf de woorden ‘Cludgie
manky’ herhalen.
Gelukt? Dan mag je
1 vak vooruit.
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VAN DE STARTWOLK NAAR
DE WINNAARSSTRUIK
VIA DEZE OPDRACHTEN!

MEER INFO,
OPDRACHTEN
& SPELPIONNEN:
www.9100speelstad.be
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Doe een televisieprogramma of je
superheld na. Raden
je tegenspelers over
wat het gaat? Dan
mag je 1 vak vooruit.
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VERDER!

Je tegenspelers maken voor
jou een avontuurlijk pad.
Maar pas op, de grond is lava!
Kan jij het pad tot het einde
bewandelen zonder de grond
te raken? Dan mag je 3
vakken vooruit.
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VAK
VERDER!

Doe een dier na (konijn,
hond, poes, ...). Raden je
tegenspelers het juiste
dier? Dan mag je 1 vak
vooruit.
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Zeg de tongtwister in de
blauwe wolk na, zonder
over je woorden te
struikelen. Je krijgt 2
kansen. Lukt het? Dan
mag je 3 vakken vooruit.

Rol jezelf in een deken
en probeer als een
worm rond de tafel te
kruipen. Gelukt?
Dan mag je 3 vakken
vooruit.

Als een potvis in een
pispot pist, heb je een
pispot vol met potvispis.
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