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Inhoud
• Opblaas Dude 
• 110 Opdrachtkaarten

• Scoreformulieren

Voorbereiding
Blaas de Dude op met je mond of met een (elektrische) pomp. 

Blaas de Dude niet helemaal vol, zodat hij zijn armen en benen

makkelijk kan buigen. Noteer de namen van alle spelers op het 

scoreformulier. Bepaal met welke kleur op de speelkaarten jullie 

willen spelen, rood of blauw. Download de Dude-app met de 

timer en leuke extra’s, of gebruik de timer/stopwatch van je 

telefoon en stel deze in op 45 seconden.  

Het spel
Schud de kaarten voor je de eerste keer gaat spelen. De jongste speler begint 

en pakt de Dude. Start de timer en pak de eerste kaart van de stapel. 

Lees de onderstreepte zin hardop voor, bijvoorbeeld: 

“Wat zijn we aan het doen?” of “Welke sport doet de Dude?” en 

beeld (zonder geluid) samen met de Dude uit wat er op de kaart 

staat. De tekst tussen haakjes hoeft niet geraden te worden. 

De eerste speler met het juiste antwoord krijgt de kaart. De speler die 

uitbeeldt pakt dan zo snel mogelijk de volgende kaart en beeldt ook 

deze opdracht uit samen met de Dude. Ga zo door totdat de 

45 seconden om zijn. Daarna telt iedereen zijn kaarten. 

De spelers die kaarten hebben verdiend, krijgen elk 1 punt per kaart. 

Schrijf deze bij      op het scoreformulier. Alleen de speler die heeft 

uitgebeeld telt de kaarten van alle spelers bij elkaar op en krijgt ook 

1 punt per kaart. Schrijf deze bij    op het scoreformulier.

Nu is de volgende speler aan de beurt om samen met de Dude 

iets uit te beelden. Zodra iedereen 1× aan de beurt is geweest, 

is de eerste ronde voorbij.

Let op: in ronde 4 verdient iedereen 2 punten per kaart.

Winnen! 
De speler die na 4 rondes de meeste punten heeft, wint het spel.

Teams 
Ben je met meer dan 5 spelers? Speel het spel dan in 2 teams. De teams spelen 

om de beurt en hebben 45 seconden om zoveel mogelijk opdrachten te raden. 

Je mag dus niet raden als het andere team aan de beurt is. 

Het team dat na 4 rondes de meest punten heeft, wint.

Aantal Spelers: 3-8 | Speeltijd: 30 minuten | Leeftijd: 16
+
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