
YSBREKER: Truth or Dare 

Een speler begin deur vir die ander speler te vra: Truth or Dare? As die speler bv “truth” kies, vra die eerste 
speler ‘n vraag – gewoonlik iets embarrassing. Die speler MOET eerlik antwoord. As die speler “dare” 
gekies het, dan ‘dare’ die eerste speler hom om iet stupids te doen. Die speler MOET dit doen. Nadat die 
speler “truth of “dare” gedoen het, vra hy/sy dan die volgende groeplid.

Truth vrae:

1. Is jy verlief op enige van jou vriende se meisies/ouens?

2. Dink jy jou ou of meisie is troumateriaal?

3. Wat is die gemeenste ding wat jy al ooit in jou lewe gedoen het?

4. Sal jy ooit op jou ou of meisie ‘cheat’?

5. Het jy al ooit op jou ou of meisie ‘gecheat’?

6. Het jy al ooit in ‘n swembad gepee?

7. Wie was jou 1ste ‘crush’?

8. Op wie het jy nou ‘n ‘crush’?

9. Het ‘n ou/meisie al ooit op jou ‘gecheat’?

10. As jy enige iemand hier kan ‘date’, wie sal dit wees?

11. Watter eienskappe van ‘n vriend sal maak dat jy die vriendskap verbreek?

12. Het jy al ooit vir jou beste vriend/vriendin gelieg?

13. Sal jy ooit by ‘n vriend afkyk in ‘n toets?

14. Het jy ‘n ‘crush’ op enige iemand hier?

15. Het jy al ooit boom geklim?

16. As jy ‘n superhero kan wees, watter ‘special power’ sou jy wou hê?

17. Wil jy eendag kinder hê?  Hoeveel?

18. Is jy  bang om dood te gaan?  Hoekom?

19. Waarvoor is jy die bangste?

20. Wat sou jy doen as jy vir een dag onsigbaar kon wees?



Dares:

BENODIGDHEDE:  ysblokkies;  lipstick;  blinddoeke;  tandepaste;  sap;  hondekos;  koukies; rou eier; 
piesang; aartappel;  

1. Raak aan jou neus met jou tong – as jy dit nie kan doen nie, moet jy aan iemand anders se neus met jou 
tong raak.

2. Sit ‘n ysblokkie in jou klere, en los dit daar totdat dit gesmelt het

3. Sit lipstick aan iemand anders se mond sonder om jou hande te gebruik

4. Sit ‘n blinddoek op, en voel iemand anders se gesig, terwyl jy probeer raai wie dit is

5. Krap in jou neus en wys dit wat jy uitgegrou het vir die res van die groep

6. Trek jou skoene uit en suig aan een van jou tone

7. Trek iemand anders se skoene uit en suig aan hulle tone

8. Laat iemand jou hande en voete vasbind vir die volgende 3 rondtes dan kan jy losgemaak word

9. Sit ‘n blinddoek op en ruik aan iemand se voete, kyk of jy kan raai wie dit is deur net aan hulle voete te 
ruik

10. Lek die binne en buitekant van die persoon oorkant jou se hand

11. Borsel jou tande met jou vinger en drink sap daarna

12. Byt ‘n ander groeplid se nael

13. Eet 3 happies hondekos

14. Laat iemand anders jou 1ste liefde se naam met ‘n koukie op jou voorkop skryf

15. Eet ‘n rou eier

16. Skil ‘n piesang met jou voete

17. Skil ‘n aartappel met jou tande

18. Trek die persoon langs jou se skoene met jou tande uit

19. Kyk hoeveel ysblokkies jy gelyk in jou mond kan sit

20. Sê die alfabet agterste voor op


