








Alle cadeaus
schuiven 1 plek naar

links!
                    

Alle cadeaus
schuiven 1 plek naar

rechts!

Wissel van plek met
een persoon naar
keuze. Cadeaus

blijven staan.

Ruil al je cadeaus
met de persoon die
de minste cadeaus
heeft. Zelf tel je niet
mee en bij een gelijk
aantal bepaal je zelf

met wie je ruilt.

Ruil al je cadeaus
met de persoon die
de meeste cadeaus
heeft. Zelf tel je niet
mee en bij een gelijk
aantal bepaal je zelf

met wie je ruilt.

Gooi nog een keer.
Na jouw beurt draait

de speelrichting.

Pak een cadeau af
van een ander! 

(En pak hem uit, nog
niet in ronde 1)

Pak een cadeau af
van een ander! 

(En pak hem uit, nog
niet in ronde 1)

Pak een cadeau af
van een ander! 

(En pak hem uit, nog
niet in ronde 1)



PECHVOGEL!

Je raakt je grootste
cadeau kwijt aan
degene met de

minste cadeaus.

PECHVOGEL!

Je raakt je grootste
cadeau kwijt aan
degene met de

minste cadeaus.

Wissel van plek met
een persoon naar
keuze. Cadeaus

blijven staan.

GELUKSVOGEL!

Jij krijgt het grootste
cadeau in het spel. 
(Heb je die al = pech)

Gooi nog een keer.
Na jouw beurt draait

de speelrichting.

Gooi nog een keer.
Na jouw beurt draait

de speelrichting.

GELUKSVOGEL!

Jij krijgt het grootste
cadeau in het spel. 
(Heb je die al= pech)

Ruil een cadeau met
een ander! Jij kiest

welk cadeau.
(Geen cadeau = pech)

Ruil een cadeau met
een ander! Jij kiest

welk cadeau.
(Geen cadeau = pech)



Wissel van plek met
een persoon naar
keuze. Cadeaus

blijven staan.

PriveOber

Vul de hapjes aan!

Iedereen pakt een
cadeau van de

persoon die rechts
van hem of haar zit.
(Geen cadeau = pech)

Iedereen pakt een
cadeau van de

persoon die links van
hem of haar zit.

(Geen cadeau = pech)

Iedereen pakt een
cadeau van de

persoon die rechts
van hem of haar zit.
(Geen cadeau = pech)

Gooi nog een keer.
Na jouw beurt draait

de speelrichting.

Iedereen pakt een
cadeau van de

persoon die links van
hem of haar zit.

(Geen cadeau = pech)

Je mag een cadeau
uitpakken! Mag ook

die van iemand
anders. Deze wordt

niet van jou. 
(Alles uitgepakt =
andere opdracht)

Je mag een cadeau
uitpakken! Mag ook

die van iemand
anders. Deze wordt

niet van jou. 
(Alles uitgepakt =
andere opdracht)



Alle cadeaus
schuiven 1 plek naar

links!

Alle cadeaus
schuiven 1 plek naar

rechts!

Wissel van plek met
een persoon naar
keuze. Cadeaus

blijven staan.

JACKPOT
Je mag een cadeau
zeker stellen voor 1

ronde!
(Laatste ronde = Hij

is van jou)

PriveOber

Schenk iets te
drinken in voor

iedereen.

PriveOber

Schenk iets te
drinken in voor

iedereen.

JACKPOT
Je mag een cadeau
zeker stellen voor 1

ronde!
(Laatste ronde= Hij is

van jou)

JACKPOT
Je mag een cadeau

zeker stellen!
Deze is van jou!

JACKPOT
Je mag een cadeau
zeker stellen voor 1

ronde!
(Laatste ronde = Hij

is van jou)



JACKPOT
Je mag een cadeau
zeker stellen voor 1

ronde!
(Laatste ronde= Hij is

van jou)

BEWAARKAART

Vrijstelling van een
opdracht van een

ander. 
(Na gebruik

terugleggen)

BEWAARKAART

Vrijstelling van een
opdracht van een

ander. 
(Na gebruik

terugleggen)

JACKPOT
Je mag een cadeau
zeker stellen voor 1

ronde!
(Laatste ronde= Hij is

van jou)

BEWAARKAART

Vrijstelling van een
opdracht van een

ander. 
(Na gebruik

terugleggen)

BEWAARKAART

Vrijstelling van een
opdracht van een

ander. 
(Na gebruik

terugleggen)

Je mag een cadeau
uitpakken! Mag ook

die van iemand
anders. Deze wordt

niet van jou. 
(Alles uitgepakt =
andere opdracht)

Je mag een cadeau
uitpakken! Mag ook

die van iemand
anders. Deze wordt

niet van jou. 
(Alles uitgepakt =
andere opdracht)

Je mag een cadeau
uitpakken! Mag ook

die van iemand
anders. Deze wordt

niet van jou. 
(Alles uitgepakt =
andere opdracht)




