
Jongens	  tegen	  de	  Meisjes	  
Groep:	  18	  jongens,	  18	  meisjes	  
	  
Benodigd:	  	  

• 10	  	  vuilniszakken	  (met	  letters)	  
• Post-‐it’s	  (voor	  “wie	  ben	  ik?”	  rollen	  op	  kamp	  bedenken)	  
• 8	  a4-‐tjes	  met	  M/J.	  

	  
Aantal	  spellen	  en	  de	  groepen	  moeten	  besluiten	  wie	  het	  spel	  gaat	  spelen.	  De	  spelleiding	  geeft	  aan	  
hoeveel	  spelers	  er	  nodig	  zijn	  voor	  het	  betreffende	  spel.	  Het	  laatste	  spel	  zal	  met	  de	  gehele	  groep	  
gedaan	  moeten	  worden.	  	  
	  
Verschillende	  rondes:	  	  

1. Vragen	  
a. Algemeen	  (4)	  
b. Dichtstbij	  (hele	  groep)	  
c. Specifiek	  (5)	  

2. Opdrachten	  
a. Woorden	  Maken	  (5)	  
b. Liedje	  raden	  (hele	  groep)	  
c. Wie	  ben	  ik?	  (5)	  
d. Top	  5	  lijstjes	  (6)	  

3. Afsluitende	  spel	  
a. “Op	  het	  matje”	  (6	  |	  hele	  groep)	  

Uitwerking	  
Vragen	  Algemeen	  
Dit	  wordt	  gedaan	  door	  4	  personen.	  Elke	  persoon	  krijgt	  een	  a4-‐tje	  met	  een	  M(eisje)/J(ongen).	  De	  
stelling	  wordt	  opgelezen	  door	  de	  spelleiding.	  Vervolgens	  draaien	  de	  personen	  hun	  antwoord	  naar	  
voren.	  Degenen	  met	  de	  hoogste	  score	  aan	  het	  eind	  van	  de	  ronde	  wint	  de	  ronde.	  

1. Wie	  krijgen	  vaker	  de	  hik?	  (Jongens)	  
2. Wie	  hebben	  er	  minder	  last	  van	  de	  kou?	  (Jongens)	  
3. Wie	  knipperen	  vaker	  met	  hun	  ogen?	  (Meisjes)	  
4. Wie	  kunnen	  er	  beter	  kaartlezen?	  (Jongens)	  
5. Wie	  hebben	  er	  gemiddeld	  meer	  hersencellen?	  (Jongens	  16%)	  
6. Wie	  kunnen	  er	  beter	  ruiken?	  (Meisjes)	  
7. Wie	  kunnen	  er	  beter	  een	  gezicht	  herkennen	  (Meisjes)	  
8. Wie	  hebben	  er	  een	  groter	  gezichts	  veld?	  (Meisjes)	  
9. Wie	  worden	  er	  gemiddeld	  langer	  (Jongens)	  
10. Wie	  durven	  er	  minder	  risico's	  te	  nemen	  (Meisjes)	  

	  
	  
Vragen	  Dichtstbij	  
Dit	  wordt	  gedaan	  met	  de	  hele	  groep.	  Met	  elkaar	  moet	  je	  tot	  een	  goed	  antwoord	  komen	  in	  de	  door	  
de	  spelleiding	  aangegeven	  tijd.	  Degene	  met	  het	  antwoord	  het	  dichtstbij,	  wint!	  De	  groep	  met	  de	  
meeste	  punten	  wint	  de	  ronde.	  

1. Hoeveel	  maanden	  oud	  werd	  de	  oudste	  hond	  ooit?	  353	  maanden	  (bijna	  29.5	  jaar)	  
2. Hoeveel	  meter	  val	  je	  naar	  beneden	  vanaf	  de	  hoogste	  vaste	  bungeejump	  locatie	  ter	  wereld?	  

233	  meter	  (Macau	  Toren	  in	  China)	  
3. Hoeveel	  kinderen	  werden	  in	  2010	  in	  Nederland	  geboren?	  183.866	  



4. Hoeveel	  milliliter	  urine	  plast	  de	  Nederlandse	  man	  gemiddeld	  per	  dag?	  1.750	  	  
5. Hoeveel	  kalorieën	  verbrand	  je	  per	  uur	  door	  met	  je	  hoofd	  tegen	  de	  muur	  aan	  te	  slaan?	  150	  
6. het	  topmodel	  Heidi	  Klum,	  de	  nummer	  1	  van	  de	  lijst	  in	  2010?	  20.000.000	  dollar	  
7. Hoeveel	  apen	  wonen	  er,	  volgens	  de	  laatste	  telling	  in	  de	  Apenheul?	  392	  apen	  
8. Hoeveel	  minuten	  zijn	  kinderen	  tussen	  de	  4	  en	  9	  jaar	  gemiddeld	  per	  week	  online?	  91	  minuten	  
9. Hoeveel	  camera’s	  heeft	  de	  gemeente	  Amsterdam	  op	  dit	  moment	  hangen	  om	  de	  openbare	  

orde	  te	  bewaken?	  205	  camera’s	  
10. Hoeveel	  kilo	  weegt	  een	  gemiddelde	  mannetjeseland?	  560	  kilo	  
11. Hoe	  vaak	  is	  een	  gemiddelde	  Nederlandse	  vrouw	  in	  haar	  leven	  jarig?	  82	  keer	  
12. Hoeveel	  Nederlanders	  winkelden	  online	  in	  2010?	  9,3	  miljoen	  Nederlanders	  
13. Hoeveel	  parasieten	  worden	  gemiddeld	  uitgewisseld	  tijdens	  een	  tongzoen?	  40.000	  	  
14. Hoeveel	  mensen	  zijn	  er	  gemiddeld	  op	  de	  zelfde	  dag	  jarig	  als	  jij?	  (9.000.000)	  
15. Hoeveel	  botten	  heb	  je	  in	  je	  lichaam?	  (206)	  

	  
Vragen	  Specifiek	  
Voor	  deze	  ronde	  zijn	  er	  5	  mensen	  nodig.	  Zij	  zullen	  de	  vragen	  goed	  moeten	  beantwoorden.	  Degenen	  
met	  de	  meeste	  punten	  wint	  de	  ronde.	  
	  
Jongens	  (mode,	  dansen,	  schoonmaken,	  acteurs/actrices,	  BN-‐relaties,	  wijn,	  verzorging)	  

1. Met	  wie	  is	  Tooske	  getrouwd?	  Bastiaan	  Ragas	  
2. Noem	  6	  type	  dansen?	  Modern,	  Klassiek,	  Streetdance,	  hiphop,	  jazz,	  tango.	  
3. In	  welke	  volgorde	  doen	  meisjes	  hun	  make-‐up	  op	  (evt.	  neerleggen)?	  Foundation,	  rouge,	  

oogschaduw,	  Mascara.	  
4. Wie	  speelt	  Lorena	  in	  GTST?	  Gigi	  Ravelli	  
5. Noem	  4	  soorten	  crèmes	  	  die	  vrouwen	  gebruiken?	  Dag-‐en	  nachtcrème,	  voeten-‐en	  

handencrème.	  
6. Met	  wie	  was	  Brad	  Pitt	  getrouwd	  voordat	  hij	  zijn	  huidige	  vrouw	  trouwde?	  Jennifer	  Aniston,	  

Nu:	  Angelina	  Jolie.	  
7. Noem	  5	  druivensoorten	  waar	  je	  wijn	  van	  maakt.	  Ter	  beoordeling	  aan	  Wouter	  
8. Noem	  1	  Nederlandse	  modeontwerper?	  Mart	  Visser,	  Marlies	  Dekkers,	  Viktor	  en	  Rolff,	  Addy	  

van	  den	  Krommenacker.	  	  
9. Hoe	  heette	  Jan	  Kooijman	  toen	  hij	  in	  GTST	  speelde?	  Danny	  
10. Welke	  winkel	  zit	  er	  tegenover	  de	  MacDonalds	  in	  het	  steegje	  aan	  de	  Haarlemmerstraat?	  

Dolcis	  
11. Wat	  doe	  je	  in	  een	  emmer	  water	  als	  je	  ramen	  gaat	  zemen	  om	  strepen	  te	  voorkomen?	  Uien.	  
12. Tot	  welke	  maat	  gaan	  BH-‐maten	  in	  Europa?	  Van	  65AA-‐95G	  
13. Hoeveel	  karakters	  kan	  één	  Sms	  berichtje	  maximaal	  bevatten?	  160	  
14. Op	  welke	  dag	  van	  de	  week	  valt	  gehaktdag?	  Woensdag	  
15. Hoe	  heten	  de	  twee	  hoofdpersonen	  uit	  de	  Titanic?	  Rose	  DeWitt	  Bukater	  en	  Jack	  Dawson	  

	  
Meisjes	  (Voetbal,	  techniek,	  bier,	  auto’s,	  games,	  fitness	  (kracht))	  

1. Noem	  3	  frequente	  gasten	  van	  het	  programma	  Voetbal	  International?	  Johan	  Derksen,	  Rene	  vd	  
Gijp,	  Wilfred	  Genee,	  Hans	  Kraaij	  jr.,	  Johan	  Boskamp	  

2. Wat	  is	  het	  automerk	  van	  de	  meest	  verkochte	  auto?	  Toyota	  
3. Wat	  is	  ‘Ons	  Bier’?	  Amstel	  
4. Noem	  2	  voetbalclubs	  in	  Londen?	  Arsenal,	  Tottenham	  Hotspurs,	  Chelsea.	  
5. Op	  welke	  console	  komt	  het	  spel	  HALO	  uit?	  XBOX	  360	  
6. Bij	  welke	  club	  speelde	  Christiano	  Ronaldo	  voordat	  hij	  naar	  Real	  Madrid	  ging?	  Man.	  United.	  
7. Welk	  hormoon	  zorgt	  mede	  voor	  de	  aanmaak	  van	  spierweefsel?	  Testosteron.	  
8. Noem	  3	  Nederlandse	  biersoorten.	  Ter	  beoordeling	  aan	  Max	  
9. Wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  een	  spijker	  en	  een	  schroef?	  Een	  schroef	  kun	  je	  draaien.	  
10. Noem	  4	  voetbalclubs	  in	  Leiden.	  Ter	  beoordeling	  aan	  Wouter	  



11. Noem	  meer	  dan	  2	  decimalen	  van	  pi.	  3,14159265	  
12. Uit	  welk	  land	  komen	  de	  automerken	  Daewoo	  en	  Kia?	  Zuid-‐Korea	  
13. Welk	  metaal	  zit	  in	  een	  thermometer?	  Kwik	  
14. 	  Waar	  staat	  de	  afkorting	  CC	  voor	  als	  je	  een	  e-‐mail	  verstuur?	  Carbon	  Copy	  (vroeger	  werd	  een	  

kopie	  op	  een	  carbonpapier	  gedrukt).	  
15. Noem	  3	  ingrediënten	  van	  bier.	  Ter	  beoordeling	  van	  Max	  (Water,	  hop,	  gist)	  

	  
	  
Opdracht	  woorden	  maken	  
Voor	  deze	  opdracht	  	  zijn	  van	  beide	  groepen	  5	  mensen	  nodig.	  Er	  zijn	  5	  vuilniszakken	  met	  aan	  beide	  
kanten	  een	  letter	  .	  Deelnemers	  trekken	  de	  vuilniszakken	  aan	  en	  proberen	  van	  deze	  10	  letters	  een	  5	  
letterwoord	  te	  maken.	  Dit	  moet	  het	  antwoord	  zijn	  op	  de	  vraag	  van	  de	  spelleiding.	  
	  
Meisjes:	  	  
S	  R	  A	  E	  D	  
A	  T	  N	  K	  T	  	  	   	  
	  

1. Hier	  woon	  je	  op:	  ADRES	  
2. Computerfreaks,	  die	  hobby’s	  heeft	  die	  anderen	  vaak	  saai	  vinden.	  Doen	  niet	  aan	  mode.	  

NERDS	  
3. Dit	  lees	  je	  ’s	  ochtends	  om	  het	  nieuws	  bij	  te	  houden.	  KRANT	  
4. Hier	  stroomt	  je	  bloed	  doorheen.	  ADERS	  
5. Dit	  maakt	  meer	  kapot	  dan	  je	  lief	  is.	  DRANK	  
6. Hiermee	  kun	  je	  de	  tochten	  goed	  lopen.	  KAART	  
7. Als	  Bart	  zijn	  auto	  vol	  gooit	  met	  benzine,	  dan	  …	  hij.	  TANKT	  
8. Afschrikwekkend	  fabeldier,	  voorgesteld	  als	  gevleugeld,	  vuurspuwend	  reptiel	  met	  spitse	  tong	  

en	  lange	  staart.	  DRAAK	  
9. Antwoord	  geven	  zonder	  dat	  je	  het	  weet.	  RADEN	  
10. Tegenovergestelde	  van	  los.	  STRAK	  
11. Zeldzaam	  inheems	  roofdier,	  dat	  veel	  weg	  heeft	  van	  de	  wezel.	  NERTS	  
12. dichterbij,	  korter,	  naderbij	  preciezer,	  later,	  verder.	  NADER	  	  
13. Als	  Erik	  tegen	  je	  aan	  komt,	  dan	  …	  hij	  je.	  RAAKT	  	  

	  
Jongens:	  
R	  E	  G	  I	  O	  	  
L	  A	  K	  NE	  	  	  	  
	  

1. Hier	  slaap	  je	  onder.	  LAKEN	  
2. Tegenovergestelde	  van	  vullen.	  LEGEN	  
3. Als	  je	  de	  leiding	  hebt	  over	  een	  film,	  heb	  je	  de	  …	  REGIE	  
4. Groepsseks.	  ORGIE	  
5. Een	  boodschapper	  van	  Jezus.	  ENGEL	  
6. Krijg	  je	  als	  je	  blauw	  en	  geel	  mengt.	  GROEN	  
7. Tegenovergestelde	  van	  een	  blanke.	  NEGER	  
8. Hiermee	  worden	  films	  en	  boeken	  beschreven.	  In	  een	  bepaald…	  GENRE	  
9. Gesponnen,	  dunne	  draad	  om	  mee	  te	  naaien.	  Je	  kan	  er	  ook	  …	  van	  spinnen.	  GAREN	  
10. Na	  …	  komt	  zonneschijn.	  REGEN	  
11. Als	  ik	  groter	  wordt,	  dan	  …	  ik.	  GROEI	  
12. Meerdere	  mensen	  zonder	  haar.	  KALEN	  
13. Omgeving.	  REGIO	  

Meer	  woorden:	  GELEN,	  REKEN,	  LEKEN,	  LOGEN	  
	  



	  
Opdracht	  Liedje	  raden	  
Een	  persoon	  van	  de	  groep	  krijgt	  een	  liedje	  te	  horen	  van	  een	  Ipod.	  Deze	  moet	  hij/zij	  uitbeelden	  aan	  de	  
rest	  van	  de	  groep.	  Raadt	  de	  groep	  het	  juiste	  liedje	  en	  artiest,	  krijgt	  de	  groep	  een	  punt.	  Er	  mag	  
uiteindelijk	  maar	  een	  antwoord	  worden	  gegeven.	  Voorbeelden	  van	  liedjes	  zijn:	  
	  
Don’t	  stop	  me	  now	  –	  Queen	  
Eye	  of	  the	  Tiger	  –	  Survivor	  
Fuck	  You	  –	  Cee	  Lo	  Green	  
Walk	  on	  Water	  –	  Milk	  Inc.	  	  
Onderweg	  –	  Abel	  
<<Zelf	  bedenken>>	  
	  
	  
Opdracht	  Wie	  ben	  ik?	  	  
Voor	  deze	  opdracht	  zijn	  van	  beide	  groepen	  5	  mensen	  nodig.	  	  Elk	  persoon	  krijgt	  1,5	  minuut	  de	  tijd	  om	  
erachter	  te	  komen	  wie	  hij/zij	  is.	  Hiervoor	  moeten	  we	  10	  personages/rollen	  hebben.	  Deels	  op	  kamp	  te	  
bedenken.	  Wie	  het	  vaakst	  raadt,	  wint.	  
Rollen	  Voorbeeld:	  [jongens]	  Sinterklaas,	  Georgina	  Verbaan,	  [meisjes]Christiano	  Ronaldo,	  Superman,	  
Max,	  	  
	  
	  
Opdracht	  top	  5	  lijstjes	  
Er	  zijn	  6	  mensen	  	  per	  groep	  nodig.	  Het	  gaat	  om	  het	  inschatten	  wat	  er	  het	  hoogste	  staat.	  Elke	  
deelnemer	  krijgt	  een	  kans	  om	  een	  woord	  te	  noemen	  (evt.	  in	  overleg).	  Welk	  woord	  er	  het	  hoogste	  op	  
het	  lijstje	  staan,	  heeft	  gewonnen.	  De	  ander	  verliest	  en	  doet	  niet	  meer	  mee.	  De	  volgende	  lijstjes	  zijn	  
hiervoor	  te	  gebruiken:	  
	  
Best	  betaalde	  modellen:	  

1. Gisele	  Bündchen	  ($45	  million)	  
2. Kate	  Moss	  ($9.2	  million)	  
3. Natalia	  Vodianova	  ($8.6	  million)	  
4. Adriana	  Lima	  ($7.3	  million)	  
5. Doutzen	  Kroes	  ($6.9	  million)	  

	  
Beste	  DJ’s	  ter	  wereld:	  

1. David	  Guetta	  
2. Armin	  Van	  Buuren	  
3. Tiësto	  
4. Deadmau5	  
5. Above	  &	  Beyond	  

	  
Ergenissen:	  

1. Voordringen	  	  
2. Afval	  dumpen	  	  
3. Hondenpoep	  	  
4. Bumperkleven	  	  
5. Spugen	  op	  de	  grond	  

	  
Mannen	  kijken	  naar:	  

1. Ogen	  	  
2. Borsten	  	  



3. Billen	  	  
4. Gezicht	  	  
5. Uitstralingen	  

	  
Veranderen	  in	  huis:	  

1. Badkamer	  	  
2. Keuken	  	  
3. Meubels	  in	  de	  woonkamer	  	  
4. Tuin	  	  
5. Vloerbedekking	  /	  Laminaat	  

	  
Vrouwenberoepen:	  

1. Leerling-‐verpleegkundige	  	  
2. Crècheleider	  	  
3. Ziekenverzorgende	  	  
4. Secretaresse	  	  
5. Doktersassistente	  

	  
Meisjesnamen:	  

1. Emma	  	  
2. Julia	  	  
3. Sophie	  
4. Lotte	  	  
5. Isa	  

	  
Hoogste	  torens	  ter	  wereld:	  

1. Taipe	  Tower,	  Taiwan	  508m.	  	  
2. Shanghai	  WFC,	  492m.	  	  
3. Petronas,	  Kuala	  Lumpur452m.	  	  
4. Sears	  Tower,	  Chicago	  442m.	  	  
5. Jin	  Mao	  Tower,	  Shanghai	  421m.	  

	  
Meest	  gebruikte	  wachtwoorden:	  

1. Naam	  van	  kind	  	  
2. Naam	  van	  partner	  	  
3. Verjaardag	  	  
4. Voetbalclub	  	  
5. Artiest	  of	  Band	  

	  
Langste	  Rivier	  in	  Nederland:	  

1. Maas	  126	  km	  	  
2. Dommel	  126	  km	  	  
3. IJssel	  125	  km	  	  
4. Linge	  100	  km	  	  
5. Rijn	  94	  km	  

	  
Jongensnamen:	  

1. Daan	  	  
2. Sem	  	  
3. Milan	  	  
4. Levi	  	  
5. Luuk	  



Afsluitend	  spel:	  “Op	  het	  matje”	  	  
Elke	  deelnemer	  doet	  mee.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  groep	  in	  eerste	  instantie	  in	  groepjes	  van	  6	  de	  
opdracht	  uitvoert.	  Als	  dit	  redelijk	  goed	  gaat,	  zullen	  alle	  jongens	  het	  tegen	  alle	  meisjes	  opnemen.	  De	  
losse	  staf	  helpt	  mee	  te	  controleren	  welke	  groep	  het	  snelst	  het	  juiste	  is.	  	  
	  
6	  jongens	  vs.	  6	  meisjes	  
3	  voeten,	  1	  knie,	  5	  tenen,	  3	  handpalmen	  en	  4	  ellebogen.	  
2	  handen,	  5	  voeten.	  
4	  billen,	  3	  voeten,	  2	  knieën,	  6	  handen,	  	  1	  rug.	  
12	  voeten,	  3	  neuzen.	  
2	  schouders,	  2	  handen,	  4	  voeten,	  1	  knie,	  	  
3	  ruggen,	  3	  handen.	  
<<zelf	  bedenken>>	  
	  
18	  jongens	  vs.	  18	  meisjes	  
30	  voeten,	  10	  handen,	  10	  knieën.	  
	  


