
Levend Mens-erger-je-niet 

 

N.B. De spelregels van het bordspel worden bekend 

verondersteld. Aan het spel kunnen 9 tot 24 

personen deelnemen (van min. 3 groepjes van 3 tot 

max. 6 groepjes van 4 spelers). De spelers krijgen een 

kenmerk in de kleur van hun pionnen. Het speelveld 

wordt uitgezet naar het aantal groepen (zie 

bordspel). Het speelveld staat of hangt op een 

centrale plaats in het speelterrein. 

 

Het speelveld kan worden uitgezet met 

• tapijttegels (startvlak met andere kleur) 

• stoelen (startstoel merken met gekleurd crêpepapier) 

• stoepenkrijt op tegels of andere harde ondergrond 

 

Startopdrachten 

Om aan het spel te kunnen deelnemen, moeten de spelers eerst een startopdracht goed hebben 

uitgevoerd. Er zijn zes verschillende startopdrachten. De speler die aan de beurt is, krijgt willekeurig 

één van deze opdrachten (door of blind een opdrachtenkaart te trekken, of door de opdrachten 

genummerd op te hangen en de speler dobbelend te laten bepalen welke opdracht hij moet 

uitvoeren). Als hij de opdracht niet goed heeft uitgevoerd, dan sluit hij achterin zijn groepje aan en is 

de volgende speler aan de beurt voor een startopdracht. Bij het goed uitvoeren van de opdracht, 

krijgt de speler een startkaart mee. Hiermee kan hij zich melden bij de spelleider van het speelveld 

en mag zijn eigen pion op het startvlak plaatsen. Daarna gaat hij met zijn groepje naar de tafel met 

spelopdrachten. 

 

Startopdrachten 

Een watje opgezogen aan een rietje vervoeren over een bepaald traject zonder dat te laten vallen; 

Foutloos het spiraalspel spelen; 

In 14 sec. 7 kledingstukken neerleggen; 

21 keer onafgebroken touwtje springen; 

Een getal noemen van 1 tot 6. Dit getal moet vervolgens dan ook worden gegooid met de 

dobbelsteen; 

Geblinddoekt een poppetje tekenen en minstens 7 onderdelen op de goede plaats hebben zitten. 

 



Spelopdrachten 

Er zijn op enkele centraal geplaatste tafels opdrachten neergelegd die de spelers moeten uitvoeren. 

Deze opdrachten worden gewaardeerd met 1 tot 6 punten. De speler moet wachten tot hij aan de 

beurt is om een opdracht te ontvangen en uit te voeren. De speler krijgt een scorekaartje met daarop 

het behaalde aantal punten en gaat daarmee naar het speelveld, levert het scorekaartje in en zet 

pion van de eigen kleur het behaalde aantal punten verder. Daarna keert hij terug naar zijn groepje 

en wacht zijn beurt af om volgende opdracht uit te voeren. Als een speler score 6 behaalt, krijgt hij 

(eenmaal) nog een opdracht en gaat met twee scorekaarten naar het speelveld. Hij mag de 2 scores 

optellen en daarmee 1 pion het aantal plaatsen vooruit plaatsen, of 2 pionnen van de eigen kleur 

apart verzetten. Als de speler met zijn scorekaartje bij het speelveld aankomt en daar bemerkt, dat 

zijn eigen pion eruit is geknikkerd door een tegenstander, dan moet hij zich weer melden bij de tafel 

met startopdrachten. Zijn laatst behaalde score kan hij nog wel gebruiken om een andere pion van 

eigen kleur, als deze in het speelveld is, vooruit te zetten. Alleen als hij score 6 bij zich heeft, dan mag 

hij deze gebruiken om zijn eigen pion weer terug op het startvak te plaatsen. Het is trouwens niet 

toegestaan om pion van eigen kleur van speelveld te wippen! 

 

• Ezeltje prik - Prik de staart aan de ezel. Rond de plek waar de staart geprikt moet worden, 

zijn concentrisch cirkels getrokken van binnen naar buiten 6,5,4,3,2 en daarbuiten 1 punt. 

Geblinddoekt prikken, waar de staart wordt geprikt geeft het aantal punten/ogen . Punten = 

ogen 

• Ballon prikken - Op een vel papier zijn ballonnen getekend, de ballonnen hebben een waarde 

van 2,3,4,5 of 6. Wijs geblinddoekt op het papier, er zijn twee "mogelijkheden; er wordt een 

ballon aangewezen of men zit er naast." Er naast is 1 punt, wordt een ballon aangewezen, 

dan geldt het aantal punten op de ballon. 

• De serveerder - Een houder heeft 6 gaten, in elk gat een plastic beker, de bekers zijn 

genummerd van 1 t/m 6. Een medespeler gooit een bal op, een ander moet de bal opvangen 

met de houder met bekers. Mis! Opnieuw proberen! Het aantal punten (=ogen) van de beker 

waar de bal in terechtkomt geldt. 

• Telefoonboek- Noem een achternaam en zoek deze op in het telefoonboek. Is de naam 

gevonden, dan wordt het telefoonnummer (zonder kengetal!) van de eerste in de lijst 

genomen. De cijfers van het telefoonnummer worden opgeteld. Is de uitkomst groter dan 10 

dan de uitkomst weer bij elkaar optellen net zo lang tot kleiner of gelijk aan 10. 

• Stuiver-stuiven - Gooi zes stuivers op en laat ze op tafel neerkomen; tel het aantal munt. Dit 

is de score. 

• Rietje trek - Probeer de langste te trekken. De deelnemer mag 1 rietje trekken uit een hand. 

Vergelijk de lengte van het getrokken rietje met de andere rietjes. Is het de langste dan 6 

punten, 1 na langste 5 punten enzovoorts. De kleinste is 1 punt. 

• Wat is de koers - De deelnemer heeft 30 seconden de tijd om (buiten) een (hoogste) getal op 

een gekleurd papiertje te zoeken. Bij het getal staat een woord, bij het noemen van het 

woord weet de leiding het aantal punten. 1= ‘t is wat 2='t gaat 3=ok 4=beter 5=te gek 

6=wauw De getallen kunnen anders zijn bijv. 60, 88, 103 enz. in totaal zes stuks. 

• Geldemmer - Verdeel de bodem van een (witte) emmer in zes gelijke vakken genummerd 1 

t/m 6. Vul de emmer met water tot zo'n 3/4 van de inhoud. De deelnemer moet een stuiver 

van boven het water in de emmer laten vallen. De stuiver komt in een vak terecht, het 

nummer dat in dat vak vermeld staat is het aantal ogen.Gooi de kegels om. Het aantal 

omgegooide kegels is het aantal punten op je scorekaart. 



• Touw springen - Spring met het touwtje. Het aantal sprongen dat je binnen 1 minuut maakt, 

deel je door 15. Dit getal is je score. 

• Dennenappels in de emmer - Hoeveel (max. 6) dennenappels kun je in de emmer gooien? 

Noteer het aantal als score op de scorekaart. 

• Loop je rondjes - Hoeveel rondjes loop je binnen 1 minuut om de pilonnen heen? Zet dat 

aantal maar op je scorekaart! 

• De zeven verschillen - Hoeveel fouten kun jij in deze tekening ontdekken? Dat aantal is jouw 

score. 

• Dobbelsteen gooien - Gooi maar gewoon met de dobbelsteen. Het aantal ogen is jouw score! 

• Meisjesnamen - Hoeveel meisjesnamen kun je opnoemen die met de letter A beginnen? 

Weet je er meer dan zes, dan is dat erg goed, maar het levert je geen hogere score op dan 6! 

• Ring gooien - Probeer maar eens zes ringen om de paal te gooien. Elke goed gegooide levert 

jouw een punt op! 

• Kaak eten - Hoeveel kaakjes kun jij binnen een minuut opeten? 

• Pilonnen tikken - Probeer binnen een halve minuut zoveel mogelijk pilonnen aan te tikken. 

Elke aangetikte pilon levert jou een punt op. 

• Toren bouwen - Bouw een toren van stuivers. Elke 5 gestapelde stuivers zijn goed voor één 

punt. 

• Hinkelen - Hinkel zes keer de cirkel rond. Je begint met zes punten. Elke keer, dat je met twee 

voeten op de grond komt, gaat er een punt van je score af. 

• Nederlandse tophits - Begin maar eens Nederlandstalige tophits te zingen. Ook nu geldt 

weer: Elke goede is goed voor een punt. 

• Zoek de goudstukken - Noem twaalf Europese hoofdsteden. Elk goed tweetal is ook weer 

goed voor één punt. 

• Kogel werpen - Werp de kogel zo ver mogelijk. Elke anderhalve meter is een punt. 

• Dierennamen - Hoeveel dierennamen kun jij binnen een minuut uit de zinnen halen? Elke 

twee goede namen leveren één punt op. 

• Geblinddoekt lopen - Doe een blinddoek op en loop het parcours. Je begint met zes punten. 

Voor elk omgeschopt flesje gaat er een punt van je score af. 

• Tennisballen overbrengen - Breng binnen een minuut zoveel mogelijk tennisballen van de 

ene naar de andere kant. Je mag maar een bal gelijk meenemen. Per overgebrachte 

tennisbal: 1 punt! 

• De juiste achternaam - Noem of schrijf de achternamen van de leiding. Elke goede 

achternaam (bij de juiste voornaam!) levert een punt op! 

• Kegelen - Probeer met twee (tennis)ballen zoveel mogelijk kegels omver te werpen. Er staan 

zes opgesteld. Het aantal omgegooide kegels is het aantal plaatsen dat je vooruit mag. 

• Ver springen - Jullie mogen om beurten ver springen. Totaal mogen vier sprongen worden 

gemaakt. De tweede springt vanaf de plaats waar de voorgaande is terecht gekomen. Het 

aantal meters is het aantal plaatsen vooruit (= maximaal 6) 

• Doormidden scheuren - Neem een velletje karton. Als je dat door midden kan scheuren na 

één keer vouwen: 1 punt, na nog een keer dubbelvouwen 2 punt, enz. Elk punt is ene plaats 

vooruit. 

• Vliegen - Vouw een vliegtuigje van een velletje A4-papier. Elke meter dat je hem kan laten 

vliegen, is 1 plaats vooruit (ook nu weer maximaal 6). 

• Knabbelen - De leiding wijst zonder dat jij het ziet een knabbelnootje aan uit een klein hoopje 

knabbelnootjes. Probeer ze één voor één op te peuzelen. Eet je als eerste de uitgekozen noot 



op, dan 1 plaats vooruit, als tweede, 2 plaatsen vooruit, enz. Bij de zesde mag je zes plaatsen 

vooruit en moet je stoppen met knabbelen. 

• Lanterfanten - Als jij in staat bent om langer dan 30 secondes te lanterfanten, dan mag je 2 

plaatsen vooruit (bij minder 1 plaats), bij elke 30 secondes meer 1 extra plaats tot maximaal 

6 plaatsen. 

 

Benodigdheden 

Dobbelstenen, hoepels, banden of een getekende cirkel, rietjes/watten, blinddoeken, schrijfgerei, 

voorbeeld van een te tekenen poppetje, springtouw (klein), bibberspiraal, tennisballen, lege 

limonadeflesjes o.i.d., kogel (of kei/steen) + meetlint (of touw met knopen), goudstukken, 

stuivers/suikerklontjes (voor toren bouwen), pilonnen, werpringen, enkele tekeningen met 7 

verschillen, emmers, dennenappels, kaakjes. 


