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Dit spel draait om kleine algemene cadeaus, een dobbelsteen en een stapel kaarten. Geen
tijdverslindende gedichten en surprises. Niet urenlang in te drukke winkel-straten te veel geld
uitgeven aan te veel cadeaus voor te veel mensen. Wel: een gezellige avond, en de lol van
het uitpakken zo lang mogelijk rekken.

Spelmateriaal
De kaarten staan op bladen die je kunt uitprinten op ondoorzichtig en stevig papier, de
kaarten kun je vervolgens uitsnijden of uitknippen. Op enkele kaarten dien je namen of
speler-nummers in te vullen, print deze kaarten enkele malen bij meer dan 10 deelnemers.

Voorbereiding
* Draag iedereen van te voren op 3 tot 4 cadeautjes te kopen voor in totaal 15 tot 20 euro.
* Op pakjesavond of met kerst legt iedereen zijn cadeaus op de grote hoop.

Ronde 1
* Laat een dobbelsteen rondgaan. Iedereen die 1 of 6 gooit, mag een pakje uitpakken.
* Alles uitgepakt? Laat iedereen even van zijn cadeaus genieten, want ze zullen er  niet lang

plezier van hebben.
* Wie onverhoopt geen enkel cadeau heeft bemachtigd krijgt er één van de speler met de

meeste cadeaus

Ronde 2
* Zet de wekker vijf a zes kwartier later, maar zorg dat niemand gedurende het spel weet hoe

laat het is. Dus: mobieltjes weg, horloges af, klokken afgedekt... De cadeautjes die je hebt
als de wekker gaat, mag je houden.

* Laat de dobbelsteen weer rondgaan. Iedereen die nu 1 of 6 gooit pakt blind het bovenste
kaartje van de stapel, leest de opdracht voor en voert die uit.

Regels bij ronde 2
* Iedereen houdt ten alle tijde minimaal één cadeau over, deze hoef je niet af te staan als

een kaart dit opdraagt.
* Uitgespeelde kaarten worden op een aflegstapel gelegd. Als de normale stapel op is wordt

de aflegstapel geschud en als nieuwe pakstapel gebruikt.
* De kaarten zijn verdeeld in drie typen: wenselijke kaarten (55 stuks), onwenselijke kaarten

(27) en kaarten waarbij dit niet direct duidelijk is (20). Deze zijn geïllustreerd met
respectievelijk een gele ster, een rood verbodsteken en een blauw vraagteken.

* Sommige kaarten zijn bewaarkaarten, deze hoeven niet direct te worden uitgespeeld maar
mag je gesloten bij je houden tot het moment van uitspelen, ook als je van plaats moet
wisselen. De tekst van deze kaarten lees je pas op bij het uitspelen.

* Trek je een bonuskaart (twee in het spel), dan leg je deze niet op de aflegstapel, maar bij
het cadeau dat je voor jezelf veiligstelt.

* Wat is het ‘mooiste’ cadeau eigenlijk? Meerdere spelers met het grootste aantal cadeaus…
Wanneer noodzakelijk wordt democratisch een cadeau of speler gekozen.

* Als variant kun je twee stapels kaarten gebruiken, één stapel met gele ster kaarten
waarvan je pakt bij het gooien van zes en een andere stapel met de overige kaarten die je
pakt bij het gooien van één.

Veel plezier!!!

http://www.pubquizamsterdam.nl
http://home.quicknet.nl/qn/prive/lm.broers


Pak één cadeau 
van de eerste 

man
 links van je

Kies een andere 
speler die jou één 
cadeau geeft naar 

zijn keuze

Neem één cadeau 
van de speler die 

voor jou het laatst 
een kaartje heeft 

voorgelezen

Neem één cadeau 
van de speler die 
het laatst jarig is 

geweest 
(buiten jezelf)

Pak één cadeau 
van de eerste 

man 
rechts van je

Neem één cadeau 
van de speler die 
het laatst naar de 

WC is gegaan

Pak het
grootste

 cadeau van de 
avond

Pak één cadeau 
van de eerste 

vrouw 
links van je

Pak één cadeau 
van de speler die 

na jou aan de 
beurt is

Pak het
onzinnigste 

cadeau van de 
avond

Pak één cadeau 
van de speler 
die het laatst 
binnenkwam 

Pak één cadeau 
van de eerste 

vrouw 
rechts van je

Pak jouw 
favoriete

 cadeau van de 
avond

tenzij je die al hebt

Pak het
mooiste

 cadeau van de 
avond

Pak één cadeau
 die je zelf

 hebt gekocht

Pak het cadeau 
terug dat je als 

laatst hebt 
verloren

Pak één cadeau
bij een speler 
met meer dan 
drie cadeaus

Pak alle 
cadeaus die je 
kunt eten of 

drinken

Pak één cadeau 
naar keuze van 
een speler naar 

keuze

Pak één cadeau van 
de speler links en 
één van de speler 

rechts van je

Pak één cadeau 
naar keuze van 
een speler naar 

keuze

Pak het laatst 
uitgepakte 

cadeau van de 
avond

Pak het
lekkerste 

cadeau van de 
avond

Pak één cadeau 
dat vanavond nog 
niet van eigenaar 

is verwisseld

Pak het 
cadeau dat het 
meest met de 
feestdagen te 
maken heeft

Pak het 
cadeau dat het 

best bij je 
interieur past

Pak het 
kleinste 

cadeau van de 
avond

Pak het 
duurste

cadeau van de 
avond

Pak het 
zwaarste 

cadeau van de 
avond

Pak het meest 
spraakmakende 
cadeau van de 

avond

Pak één cadeau 
van de speler die 
het best dobbelt  

deze avond

De speler die voor 
jou met de 

dobbelsteen gooide 
geeft je een cadeau

(naar zijn keuze)



Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Geef één 
cadeau aan:

..................

Geef één 
cadeau aan:

..................

.................. mag
een cadeau van 

jou pakken

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Pak één 
cadeau van:

..................

Geef één 
cadeau aan:

..................

Geef één 
cadeau aan:

..................

Geef één 
cadeau aan:

..................

.................. mag
een cadeau van 

jou pakken

.................. mag
een cadeau van 

jou pakken

.................. mag
een cadeau van 

jou pakken

.................. mag
een cadeau van 

jou pakken

De speler links 
van je mag één 
cadeau van jou 

pakken

De speler rechts 
van je mag één 
cadeau van jou 

pakken

Geef één cadeau 
aan de speler links 

en één aan de 
speler rechts van je

Geef het cadeau 
terug dat je als 

laatste hebt 
afgepakt

-Bewaarkaart-
Wanneer iemand een 
cadeau van jouw wil 

pakken  kun je dit 
eenmaal tegengaan

-Bewaarkaart-
Wanneer iemand een 
cadeau van jouw wil 

pakken  kun je dit 
eenmaal tegengaan

-Bewaarkaart-
Wanneer iemand een 
cadeau van jouw wil 

pakken  kun je dit 
eenmaal tegengaan

Pak het cadeau 
welke als laatste 
van eigenaar is 

verwisseld, tenzij 
dit er meerdere zijn

Pak het cadeau 
welke als laatste 
van eigenaar is 

verwisseld, tenzij 
dit er meerdere zijn

Pak het cadeau 
welke als laatste 
van eigenaar is 

verwisseld, tenzij 
dit er meerdere zijn

-Bonuskaart-
Pak één cadeau 
van jezelf of een 

ander en het blijft 
verder jouw bezit

-Bonuskaart-
Pak één cadeau 
van jezelf of een 

ander en het blijft 
verder jouw bezit



De speler met de 
meeste cadeaus 

geeft er één aan de 
speler met de 

minste cadeaus

De speel-
richting draait, 

gooi nog 
een keer.

Twee andere spelers 
naar keuze wisselen 

van plaats, 
de cadeaus blijven 

liggen

De speler met de 
meeste cadeaus 

geeft er één aan de 
speler met de 

minste cadeaus

De speel-
richting draait, 

gooi nog 
een keer.

De speler die na 
jou aan de beurt is 
dobbelt niet maar 

pakt een kaart

De speler met de 
meeste cadeaus 

geeft er één aan de 
speler met de 

minste cadeaus

Wissel van plaats 
met een speler naar 
keuze, de cadeaus 

blijven liggen

Kies twee cadeaus 
van andere spelers 
en wissel deze van 

eigenaar

Laat twee 
andere spelers 
al hun cadeaus 

ruilen

Wissel van plaats 
met een speler naar 
keuze, de cadeaus 

blijven liggen

Kies één cadeau
 van een andere 

speler en geef deze 
aan weer een 
andere speler 

Iedere speler 
pakt één cadeau 

van de speler 
rechts van hem 

Pak het cadeau
dat je 

absoluut niet 
wilt hebben

Iedere speler 
pakt één cadeau 

van de speler 
links van hem 

Ruil alle 
cadeaus met de 

speler rechts 
van je

Ruil alle 
cadeaus met de 

speler links 
van je

Alle mannen  leggen 
één cadeau in de pot, 
wie daarna zes gooit 

trekt geen kaart maar 
wint de pot

Alle vrouwen leggen 
één cadeau in de pot, 
wie daarna zes gooit 

trekt geen kaart maar 
wint de pot

Geef één 
cadeau aan de 
eerste vrouw 
rechts van je

Geef alle cadeaus 
die je zelf hebt 

gekocht en nu bezit, 
aan de speler rechts 

van je 

Geef je grootste 
cadeau aan de 

eerste man 
rechts van je

Geef alvast
één cadeau aan 
de eerstvolgend 

jarige

Geef één 
cadeau aan de 
speler rechts 

van je

Geef één cadeau 
aan de speler die 
het laatst jarig is 

geweest
(buiten jezelf) 

Geef één cadeau 
aan de speler die 

voor jou het laatst 
een kaartje heeft 

voorgelezen

Geef één 
cadeau aan de 

speler die na jou 
aan de beurt is

Geef je meest 
speelbare cadeau 
aan een (andere) 
vrouwelijke speler

Geef je meest 
stoere cadeau 

aan een (andere) 
mannelijke speler

De speler die voor 
jou met de 

dobbelsteen gooide 
mag een cadeau van 

jou pakken

Geef één cadeau 
aan de gastheer of 
aan de gastvrouw 

van vanavond

Geef één cadeau 
aan iemand van 

het andere 
geslacht



-Bewaarkaart-
Je mag eenmalig een 
rode kaart negeren 
die je hebt gepakt

-Bewaarkaart-
Wanneer de dobbelsteen 
per ongeluk van tafel rolt 

pak je eenmalig één 
cadeau van de speler die 

dan aan de beurt is

-Bewaarkaart-
Wanneer een andere 

speler op een bepaald 
moment 2 gooit mag je 
eenmalig één cadeau 

van deze speler pakken

-Bewaarkaart-
Ruil op een gewenst 
moment één cadeau 

met een speler
 naast je

-Bewaarkaart-
Wanneer je van plaats 
moet wisselen kun je 
eenmalig een andere 

speler aanwijzen om in 
jouw plaats te gaan

Elke speler met 
een leeg of bijna 
leeg glas moet 2 

beurten overslaan


