
Ysbreker: Truth or Dare

Die eerste speler begin die speletjie deur vir ‘n ander speler “Truth or Dare?” te vra. As die speler “truth” 
kies, dan kies die eerste speler ‘n vraag wat die ander speler moet antwoord. Dis gewoonlik ‘n vraag wat 
die speler sal skaam maak, maar die speler MOET die vraag antwoord indien hy/sy dit gekies het. As die 
speler “Dare” kies, dan sal die eerste speler hom/haar uitdaag om iets te doen wat mense sal laat gril of 
wat mens nie gewoonlik doen nie. Die speler MOET dit doen, want dis wat hy/sy gekies het. Wanneer die 
ander speler klaar hulle “Truth or Dare” gedoen het, dan is dit hulle beurt om ‘n volgende speler te kies vir 
‘n “Truth or Dare”.

Hieronder is ‘n klomp “Truth en Dares” wat jy kan gebruik om beheer oor die speletjie te hê.

Truth vrae:

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

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

3. Wie was jou 1ste ‘crush’?

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

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

6. Het jy al ooit afkyk in ‘n toets?

7. Het jy al ooit boom geklim?

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

9. Waarvoor is jy die bangste?

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

Dares:

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

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

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

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

6. Byt ‘n ander groeplid se nael

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



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

9. Sê die alfabet agterste voor op


