
 

Tip van de week 1 van 2 

Tip van de week!  

   

HET “DOE EENS GEK MAAK ME BLIJ” SPEL  
 

  

 

Voor tenminste 4 spelers  

1 rechter, 1 opdrachtgever, 1 pineut en meerdere spelers.  

  

• Ga allemaal rond de tafel zitten.  

• Wijs 1 iemand aan die mag bepalen of een opdracht mag en kan. Diegene is De Rechter. De rechter kan geen 

opdrachten krijgen. De rechter is er voor de veiligheid en bekijkt of de opdracht uitgevoerd kan worden 

zonder dat iemand in de problemen komt. Ook bekijkt de rechter of de opdracht niemand kwetst!   

 

Hoe wordt het spel gespeeld  

• De rechter wijst per ronde iemand van de spelers aan.  

• Die aangewezen persoon is voor die ronde “de Opdrachtgever”.   

• De opdrachtgever kiest een opdracht uit, maar mag deze nog niet vertellen.  

• De rechter wijst dan iemand aan die de opdracht krijgt: “de Pineut”.  

• De opdrachtgever vertelt de opdracht hardop aan de pineut.  

• De pineut voert de opdracht uit. Dit kan erg hilarisch worden!   

• Is de opdracht uitgevoerd dan wijst de rechter een nieuwe Opdrachtgever aan. Die kiest weer 

een nieuwe opdracht. Vervolgens kiest de rechter een nieuwe pineut. (Deze volgorde is belangrijk. Op deze 

wijze wordt een opdracht niet persoonlijk gemaakt)   

  

• De Opdrachtgever kan zelf ook een opdracht verzinnen. De Rechter mag aangeven of de opdracht toegestaan 

is. De Rechter is de baas!  

• De opdracht moet binnenshuis plaats vinden.  

• Hou het leuk, maak het niet te bont en geef geen opdrachten waar iemand ziek van kan worden of die fysiek 

of geestelijk pijn doen.  

  

Tip: Je kunt dit spel ook via beeldbellen spelen met je vrienden of familie!! 
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Doe es gek, maak me blij opdrachten  

• Doe als een konijn totdat je weer aan de beurt bent.  

• Geef degene rechts van je een hand kus.  

• Trek de komende 30 seconden de gekste bekken.  

• Sta op en ga dansen totdat je weer aan de beurt bent.  

• Kijk degene links van je de komende minuut verliefd aan.  

• Ga je 10 keer opdrukken en kreun luidkeels iedere keer dat je om hoog komt.  

• Teken twee hartjes op je wangen.  

• Lach om alles wat er wordt gezegd totdat je weer aan de beurt bent.  

• Zing én doe een bekend liedje na.  

• Vertel een of meerdere grappen. Ga ermee door totdat iemand lacht.  

• Verzin een gedicht over mij.  

• Zeg 3 leuke dingen over iedereen die meedoet.  

• 1 minuut op 1 been staan (als iemand dat fysiek niet kan, dan kies je een andere opdracht). 

• 5 rondjes om de tafel rennen of met de rolstoel rijden. 

• Kies 3 mensen uit en hou een kruiwagen wedstrijd. 

• Beeld uit hoe je belt. 

• Doe een gorilla na voor 30 seconden. 

• Doe iemand uit de spelersgroep groep na tot dat ze het raden. 

• Geef een concert met een luchtgitaar. 

• Zeg iets aardigs over alle andere spelers inclusief de rechter. 

• Verzamel zoveel mogelijk gele spullen (deze opdracht kan meerdere keren maar dan met een kleur die nog 

niet is geweest). 

• Zeg of schrijf het alfabet achterstevoren op. 

• Fluit of neurie 3 liedjes die de anderen moeten raden. 

• Noem 10 bloemsoorten op. 

• Noem alle hoofdsteden van Nederland. 
 

 

 

     
 
  

 


