DE EETQUIZ.
KLEEDJE/AANBRENG
Twee vlotte presentatoren Tom Aed en Art Appel leiden de quiz in goede banen. Zij zijn echte Gourmands
Belges, die graag en verlekkerd over eten kunnen praten en er alles over weten, tot de stomste weetjes aan
toe.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Kauwgum, koekjes of snoepjes, water en bekers, chocomousse, appels, touw, nesquick, ppier en schrijfgerief,
een scorebord, eieren, dobbelsteen, verkleedkleren, keukenhanddoeken en vragen natuurlijk.

SPEELIMPULSEN
Antwoordmanieren?
Er wordt een vraag gesteld, de persoon die wil antwoorden, moet eerst een koekje of snoepje volledig opeten,
halve liter water drinken, zonder handen een potje chocomousse opeten, zonden handen een beetje nemen uit
een appel die aan een koordje hangt, à en dan pas mag hij antwoorden.
Puntentelling?
- Telkens je als groep een goed antwoord geeft, krijg je een kauwgom. Je moet die in je mond steken en
kauwen. Op het einde van de quiz wordt er gekeken wie de langste kauwgumtouw kan maken.
- Als je een ronde wint, mag je een ingrediënt kiezen. Na de quiz moet iedere ploeg een lekker gerecht maken,
daarop kunnen nog extra punten gekregen worden.
- Van allerlei conserven trek je de papieren. Als je een ronde wint, mag je een blik kiezen. Na de quiz mag
iedereen zijn blikken openmaken, dat is dan hun 4uurtje of middagmaal.
Praktische proeven
- Liedje gorgelen met (bruis)water.
- Je laat 1 persoon cacaopoeder of nesquick in zijn mond nemen en dan moet hij proberen zo snel mogelijk een
liedje fluiten. Zijn medespelers moeten raden welk liedje hij fluit.
- Opdracht: de kwissers krijgen de opdracht om in 5 minuten tijd om bij alle letters van alfabet iets te
schrijven om te eten; vb appel, banaan, citroen, ...
- Opdracht: met chinese stokjes moeten de kwissers zo snel mogelijk een bord rijst opeten.
- Voor een vettige groep: de spelers zetten zich naast elkaar. Je breekt een ei in 2 en zorgt ervoor dat de
dooier heel blijft. Je giet het ei in de mond van diegene die eerst zit. Dan is het de bedoeling dat het ei wordt
doorgegeven tot de laatste persoon. De eerste persoon laat het in de mond van de 2e glijden, enz... Wanneer
het mislukt, begin je terug bij de eerste persoon. De laatste slikt het ei naar binnen!
- Gooi om de beurt met een dobbelsteen, als je zes gooit mag je alle kleren aan doen, als je eenmaal de
kleding aanhebt mag je chips beginnen eten. Als een andere speler ondertussen ook 6 gooit doe je alle kleren
(verkleedkleren) uit en geef je ze aan die persoon.
- Op een rechte lijn, markeer je een zestal punten die ongeveer 5 meter uit elkaar liggen. 2 personen nemen
een keukenhanddoek en gaan aan het tweede punt staan. De speler staat aan het eerste punt en probeert nu
een ei te gooien naar de handdoek. De spelers met de handdoek proberen het ei heelhuids op te vangen. Lukt
dit ? Dan verzetten de 2 personen zich naar het 3e punt. enz... Wie kan er in 1 keer de 5 punten afwerken ?
Op zoek naar leuke quizvragen? Surf naar http://www.quizvraag.be/

BEGELEIDERSTIPS
Nog namen voor personages: Peter Selie, Selle Der, Stella Atois, John naise, Andie Louse, Barte Pens, Witteke
Pens, Ief Stuk, Kal Fsgebraad, Jonge Hollandse Kaï, Bruno WitteWijnendaele, Margaretha Pizza, Monsieur
Croque, Thee Lau, Waut Er,...
Zorg voor voldoende afwisseling in de quiz, zodanig dat niet te saai en vervelend wordt voor de kinderen.
Muziek om op te dansen en wat humoristische sketches breken het verloop wat, gebruiken dus.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

