
 

 

TER VOORBEREIDING: 

Maak vast groepen met in elke groep 1 saboteur. Deze saboteurs moeten van te voren gevraagd 

worden, zonder dat de rest dit weet. Het is handig als er in elke groep 1 van de leiding zit. Bij 20 of 

minder jongeren maakt je 2 groepen, bij 20 of meer jongeren maak je 3 groepen. 

 

Tijdens het spel zit elke groep in een aparte online ‘kamer’. In Teams kun je bijvoorbeeld makkelijk 

groepen maken. Aan de hand van opdrachtjes kunnen de jongeren geld in hun pot krijgen. De groep 

met het meeste geld in de pot heeft gewonnen en krijgt een prijs. (+ de mol van het andere team) 

Om het kwartier of halfuur wordt er gestemd op de saboteur, de persoon op wie het meest gestemd 

is gaat weg. 

 

De persoon die weg is gestemd gaat naar een derde kamer, hier kan hij/zij opdrachtjes doen om geld 

te verdienen voor de pot (opdrachtjes zijn niet zo waardevol), de saboteur kan hier opdrachtjes doen 

om geld uit de pot te halen. 

 

Hij/zij krijgt gemakkelijke opdrachtjes die op voorhand vast te leggen zijn. Wanneer alle opdrachten 

zijn voltooid krijgt de verliezer een bonus. 

 

Aan het einde wordt er gestemd op wie de uiteindelijke saboteur is, de groep waarbij de meesten het 

raden krijgen een bonus! De bonus bedraagt €500. 

 

Hieronder een mogelijke tijdsindeling van de avond: 

 

 19.30: Speluitleg 

20.00: Start spel 

20.30: persoon 1 wordt weggestemd 

21.00: persoon 2 wordt weggestemd 

 

10 minuten pauze 

 

21.30: persoon 3 wordt weggestemd 

22.00: Spel stopt, overgebleven leden stemmen op de mol 22.15: prijsuitreiking 

 

Veel speelplezier! 

  



 

OPDRACHTEN VOOR DE RUIMTES: 
 

Tel met de hele groep tot 20 zonder af te spreken wie wanneer het volgende getal 
zegt. Begin opnieuw als meerdere mensen tegelijk een getal zeggen 

€400 

Verzamel met de hele groep 50 advertenties die je vind op sociale media (Facebook, 
Instagram…) 

€200 

Verzamel met de hele groep 25 roze verschillende dingen €100 

Maak met de groep een verhaaltje waarbij elke zin begint met de volgende letter 
van het alfabet. 

€400 

Verzamel met de groep 5 levende dieren. €100 

Zeg met elkaar het alfabet van voor naar achter op en daarna van achter naar voor €100 

Zing met elkaar 15 kinderliedjes zonder te stoppen en zonder af te spreken wie inzet 
met een liedje 

€200 

Zoek per persoon 5 voorwerpen op die te maken hebben met het thema van het 
jeugdappel: ‘(on)zichtbaar’ 

€100 

Vouw met de hele groep 50 vliegertjes €200 

Doe met de hele groep 500 sit-ups €500 

 
-> Als de groep alles heeft kunnen uitvoeren krijgen ze €600 

 

 

OPDRACHTEN VOOR DE VERLIEZERSRUIMTE: 
 

Zet in elk ruitje van een ruitjesblad een kruisje. €40 

Vul een fles (1l of meer) met een theelepeltje. €50 

Bevestig per persoon 10 wasknijpers aan je gezicht €30 

Maak een puzzel en maak er een selfie van €30 

Doe een reclamespotje na €10 

Zoek per persoon 5 voorwerpen op die beginnen met de letter P €10 

Verzin voor elke letter van het alfabet een woord dat te maken heeft met het thema 
quarantaine 

€40 

Maak met voedingswaren een tekening van een bloem. €20 

Drink een glas water met gestrekte arm zonder te morsen €50 

 
-> Als de verliezer alles heeft kunnen uitvoeren krijgt hij/ zij 100 EUR (of doet hij dit af van de pot) 

 


