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SPELUITLEG



SPELUITLEG

ALGEMEEN

- Talentenjacht
- Geen teams, maar elkaar steunen is belangrijk
- Per ronde: 3 tijdelijke teams van telkens 2p. De anderen zijn op dat moment gokker en hevige supporter.

- Deelnemer van de ronde: Voer de opdracht zo goed mogelijk uit! Indien jouw team wint, dan krijg je 
de punten. Bij sommige rondes kunnen ook alle teams winnen.

- Supporters van de ronde: Steun het team waarvan je denkt dat de opdracht zal winnen. Indien het 
team dat je steunt wint, dan win ook jij punten. Het team dat je wil steunen is mogelijk nadat de 
opdracht is uitgelegd. Dan heb je 10 seconden om te kiezen welk team jij denkt dat zal winnen.

- Punten verdienen is dus enkel mogelijk als jij je eigen talenten ten volle kan benutten door je in te 
schrijven voor de juiste opdracht alsook door de talenten van de anderen te kennen! 



SPELUITLEG

DON BOSCO METER

- Per punt kan je stijgen op de Don Bosco ladder. 
Doel van het spel is om te evolueren tot een echte 
Giovanni Don Bosco

- Iedereen start onderaan als ‚Bartolomeo Garelli‘
- Daarna... 

RANGLIJST

1. Bartolomeo Garelli - 0pt
2. Michele Rua - 1pt
3. Laura Vicuna - 2pt
4. Dominiek Savio - 4pt
5. Jos Claes - 7pt
6. Zr. Princy - 15pt
7. Wilfried Wambeke - 20pt
8. Mama Margarita - 30pt
9. Maria Mazarello - 40pt
10. Don Bosco - 50pt



SPELUITLEG

PUNTENTELLING

- Deelnemer: 
- 1ste plaats: 10pt
- 2de plaats: 5pt
- 3de plaats: 1pt

- Toeschouwer: 
- 1ste plaats: 3pt
- 2de plaats: 2pt
- 3de plaats: 1pt

RANGLIJST

1. Bartolomeo Garelli - 0pt
2. Michele Rua - 1pt
3. Laura Vicuna - 2pt
4. Dominiek Savio - 4pt
5. Jos Claes - 7pt
6. Zr. Princy - 15pt
7. Wilfried Wambeke - 20pt
8. Mama Margarita - 30pt
9. Maria Mazarello - 40pt
10. Don Bosco - 50pt
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OPDRACHTEN

- Iedere deelnemer dient op het 
begin van het spel verplicht zijn 
naam op 2 (of meer) 
opdrachten te plaatsen. Deze 
worden om de beurt ingevuld 
zodat iedereen kans heeft om 
een opdracht op basis van 
zijn/haar talenten in te 
schrijven.  

RONDES

1. Feel the rythm Talenten: Muzikaal, ritmisch
2. Gezelschapsman Talenten: Stressbestendig, luisterend
3. 7de zintuig Talenten: Keukenprins, fijngevoelig
4. Japanse kunst Talenten: Artistiek, luisterend
5. Sharkje Talenten: Uithouding, kracht
6. Turijnreis Talenten: Ervaring met Turijnreis, geheugen
7. Stoeltjesgeld Talenten: Wereldervaring, zuinig
8. Up/Down Talenten: Spelervaring, vertrouwen

EXTRA

1. Orde leidt naar God Talenten: Behendig, niet kleurenblind
2. God de bouwer Talenten: Sneller dan het licht, doorzetting
3. Persoonlijke bubbel Talenten: Go with the flow



1. Feel the rythm



1. FEEL THE RYTHM

SPELUITLEG

- Duo‘s gaan tegenover elkaar staan
- Een persoon zal moeten uitvoeren, de andere persoon moet raden
- Uitvoerder: 

- Deze persoon doet de moves na die op het scherm tevoorschijnkomt. 
- Rader: 

- Deze persoon moet raden welk liedje (of move) wordt nagedaan en 
schrijft dit op. 

- In het totaal worden er 10 fragmenten getoond. 



ACHTERBAN: 8 Seconden vanaf nu! 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???



#1 Las Ketchup song



#2Macarena



#3Gangnam style



#4YMCA



#5Vogeltjesdans



#6Swich



#7Chacha slide



#8Oya lé lé



#9Moonwalk



#10Party Rock
Anthem



2. Gezelschapsman



2. GEZELSCHAPSMAN

SPELUITLEG

- Per duo zal één persoon geblinddoekt worden
- Daarna wordt het grote Jengaspel gespeeld 
- De geblinddoekte persoon speelt het spel en volgt de instructies van de teamgenoot.
- Wie de toren laat vallen verliest (er wordt doorgegaan tot er één winnend duo is)

Opgelet: loopt het niet vlot met blinddoek, dan wordt er zonder gespeeld.



ACHTERBAN: 8 Seconden vanaf nu! 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???



3. 7de zintuig



3. 7de zintuig

SPELUITLEG

- Ieder duo krijgt een lekker potje eten voorgeschoteld en een lijst met (mogelijke) ingrediënten
- Elk team moet proberen om zoveel mogelijk ingrediënten te identificeren

- Tijd: 3 minuten



ACHTERBAN: 8 Seconden vanaf nu! 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???



4. Japanse kunst



4. Japanse kunst

SPELUITLEG

- Ieder duo kiest een uitvoerder en een instructeur
- De uitvoerder ontvangt een blad
- De instructeur zal straks op het scherm een instructieformulier te zien krijgen. 
- Doel is om te realiseren wat er op het scherm staat door enkel te luisteren naar de instructies 

van de instructeur. 
- Opgelet! De instructeur mag niet kijken naar de handelingen van de uitvoerder. 

- Tijd: 4 minuten



ACHTERBAN: 8 Seconden vanaf nu! 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???





5. Sharkje



5. Sharkje

SPELUITLEG

- Iedereen moet meedoen (Toch zeker de kinderen!)
- Wie niet meedoet, moet 2 punten afgeven of 1 punt doneren aan de winnaar 

- Iedereen doet de videoclip ‚Babyshark‘ na. 
- Diegene die het langste volhoudt wint. (Ook nummer 2 en 3 ontvangen nog punten). 



ACHTERBAN: 8 Seconden vanaf nu! 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???





6. Turijnreis



6. Turijnreis

SPELUITLEG

- Ik ga op Turijnreis en neem mee... 
- Iedereen gaat mee naar de Turijnreis! 
- Maar wat neem je nu juist mee op zo‘n reis... 
- Iedereen zegt één woord en de volgende herhaalt al het voorgaande en voegt opnieuw een woord 

toe... 
- De opdracht gaat door tot er nog maar één persoon over blijft

- Ik ga op Turijnreis en neem mee... 



Op jullie plaatsen…. 

Klaar???



7. Stoeltjesgeld



7. Stoeltjesgeld

SPELUITLEG

- ‚The price is right‘ 
- Er worden religieuze producten getoond (of producten die een link hebben met religie). Want elk 

product dat wordt aangeprezen is verbonden aan een bekend Bijbels verhaal. 
- Doel: zo exact mogelijk prijsschatting doen 





Jurk ‚Natan‘ (incl. Korting) – Lutz.nl – 25/01/2019



Jurk ‚Natan‘ (incl. Korting) – Lutz.nl – 25/01/2019
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- ‚The price is right‘ 

Sprinkhanen ‚Goodlife‘ – 30stuks – Bioplanet – 25/01/2019
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- ‚The price is right‘ 

Sprinkhanen ‚Goodlife‘ – 30stuks – Bioplanet – 25/01/2019



Plat water ‚Everyday‘ – 2L – Colruyt – 25/01/2019



Plat water ‚Everyday‘ – 2L – Colruyt – 25/01/2019



Airbnb overnachting in Bethlehem op 24/12/2019 voor 2p – 25/01/2019



Airbnb overnachting in Bethlehem op 24/12/2019 voor 2p – 25/01/2019



Fiat 500 (incl. Salonconditites) – 25/01/2019



Fiat 500 (incl. Salonconditites) – 25/01/2019



Kleed Melchior (Maat: 128/140) – Bol.com – 25/01/2019



Kleed Melchior (Maat: 128/140) – Bol.com – 25/01/2019





Culinaire kaasplank (300gr/pp) – Verspuntkortemark.be – 25/01/2019



Culinaire kaasplank (300gr/pp) – Verspuntkortemark.be – 25/01/2019



Non kleed (Maat: S/M) – Bol.com – 25/01/2019



Non kleed (Maat: S/M) – Bol.com – 25/01/2019



8. Up/Down



8. Up/Down

SPELUITLEG

- De achterban kiest wie denkt dat zal winnen, geen verdere speluitleg wordt gegegeven. 
- Let op... Het is niet de speler vooraan die zal bepalen wie zal winnen, maar de achterban zal het 

deze keer bepalen! 



Extra - 1. Orde leidt naar God



Extra - 2. God de bouwer



Extra - 3. Persoonlijke bubbel


