
 Ik weet niet wat ik 

moet kopen voor 

de verjaardag van 

mijn zus 

Mijn beste  

vriend is naar 
een andere stad 

verhuisd 
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Ik heb honger 

maar ik ben op 

dieet 

1 

Ik heb rugpijn 

2 

Ik kan mijn 

sleutels niet 

vinden 

3 

Ik heb veel geld 

verloren met 

kaart spelen 
4 

9 

Mijn vriend(in) 

liet me staan 

10 

Mijn vader rijdt 

roekeloos 11 

Ik heb ruzie met 

mijn broer maar 

mijn moeder 

weet dat niet 

5 

Je geeft advies 
op maat. Ga 

verder  
naar 12 

6 
Ik heb een 

taaltoets maar ik 

begrijp er niets 

van 

7 8 

Ik heb de bus 

gemist en ik heb 

zo een belangrijke 

vergadering 

12 

Ik wil reizen 

maar ik heb geen 

geld 
13 

Mijn oude auto 

gaat steeds 

kapot 
14 



     Ik heb het raam 

van de buren 

gebroken Mijn buren 

maken altijd veel 

lawaai 

 

  

Ik ben verliefd 

maar de persoon 

in kwestie weet 

dat niet 15 

Ik ben altijd moe 

16 
Ik weet niet 

welke studie ik 

wil doen 
17 

Ik word snel 

wagenziek en 

zeeziek 
18 

20 

21 

     Ik hou van het 

strand maar ik 

verbrand altijd 

22 

     Mijn leraar 

geeft mij te veel 

huiswerk 

23 

Je praat als 

Brugman. Gooi 

nog een keer 

24 

De kleren van 

mijn vriend(in) 

zijn zo sjofel 
25 

Ik kan niet 

zwemmen 

Ik heb weinig 

vrienden 

27 

28 

Mijn zoon wil  
een huisdier 

maar ik heb te 
weinig tijd  29 

Je kletst uit je 
nek. Ga terug 

naar 12  

30 

Mijn Nederlands 

is niet zo goed 

26 

Je geeft slecht 

advies 

Sla 1 beurt over 

19 



Ik vind mezelf 
lelijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je moet een 
andere toon 

aanslaan. Sla 2 
beurten over  31 

Ik heb dorst en de 
koelkast is leeg  

32 

Ik wil rijk zijn  

Ik wil naar een 
exotische plek  

Ik heb geen idee 
wat ik volgend 
weekend moet 

doen  
33 

34 
35 

Mijn zoon zit de 
hele dag op de 

computer  36 

Je waagt je op 
glad ijs. Ga drie 
plaatsen terug  

37 

Ik kan ’s nachts 
niet slapen  

38 
Ik ben allergisch 
voor honden en 

katten  39 

Ik heb last van 
claustrofobie  

40 

Ik ben verdwaald  

41 

Je advies wordt 
in de wind 

geslagen. Ga 
terug naar 39  

42 
43 

Mijn huurbaas 
heeft me op 
straat gezet  

44 

Je bent 
besluiteloos. 

Wissel met de 
laatste speler  

45 

Ik ben op een 
roestige spijker 

getrapt  46 



Mijn 
portemonnee is 

gestolen  

Jouw advies is goud 

waard!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je bent goed van 
de tongriem 

gesneden. Gooi 
nog een keer  

47 

Mijn linkeroog 
doet pijn als ik 

koffie drink  48 
Ik weet niet wat 

ik moet eten 
vanavond  

49 

Ik haat mijn baan  

50 

Ik ben gebeten 
door een mug  

51 
Je geeft 

ongevraagd 
advies. Wacht tot 

je bezoek krijgt  

52 

Ik had een auto-
ongeluk. Het was 

mijn schuld.  53 

Ik ben verliefd op 
Beyoncé  

54 

Ik krijg heimwee 
als ik op vakantie 

ben  55 

Ik kom altijd te 
laat  

56 

Ik wil strijden 
tegen klimaat- 

verandering 

57 
Je luistert met 

een half oor. Ga 
terug naar start  

58 

Ik wil met een 
miljonair 
trouwen  59 

Het is zonnig en 
heet buiten  

60 Ik verveel me als 
ik veel vrije tijd 

heb  61 

62 


