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Schuif allemaal een 

plaats naar links, 
de cadeaus blijven 

liggen. 
 

 
Pak het meest 

onzinnige cadeau 
van het spel. 

 
Pak een cadeau 

van wie na jou aan 
de beurt is. 

 
Zoek bij iemand 

een cadeautje uit. 

 
Kies het cadeau 
dat mooi staat in 
jouw slaapkamer. 

 
Neem het cadeau wat 

jij als laatste hebt 
weggegeven terug van 

degene die het nu 
heeft. 

 
Neem één cadeau 

van de eerste 
vrouw links van je 

 
Neem één cadeau 

van de eerste 
vrouw rechts van 

je. 

 
Neem een cadeau 
van de eerste man 

links van je. 
 
 

 
Neem één cadeau 
van de eerste man 

rechts van je. 

 
Geef een cadeau 
aan degene die 
rechts van je zit. 

 
Als je cadeautjes 
hebt die je zelf  

gekocht hebt, geef je 
deze weg aan de 

persoon rechts van je 

 
Degene met de meeste 

cadeaus geeft één 
cadeau aan iemand 

met de minste 
cadeaus. 

 
Geef een cadeau 

aan degene die het 
eerst jarig is. 

 
Geef een cadeautje 

aan de 
gastheer/gastvrouw 

 
Je mag één van je 

eigen cadeaus 
terugpakken. 

 
Geef je grootste 
cadeau aan de 

eerste man links 
van je. 

 
 

 
. Pak een cadeau 

van degene die het 
laatst naar de wc is 

gegaan. 

 
Geef de personen 
links én rechts van 

je een cadeau. 

 
Pak het cadeau 

wat jij het mooiste 
vindt. 

 
Kies een cadeau 

uit van degene die 
het laatst jarig was 

 
Geef je kleinste 
cadeau aan de 

eerste vrouw rechts 
van je. 

 
Gooi nog een keer, 
daarna verandert 
de speelrichting. 

 
Schuif allemaal 

twee plaatsen naar 
rechts, de cadeaus 

blijven liggen. 
 

 
Je krijgt een cadeautje 
van degene die voor 
jou aan de beurt was. 

 
 
 

 
Kies bij iemand 

anders een 
cadeautje uit voor 

degene die het oudst 
is. 

. 

 
De speler rechts 
van je mag één 
cadeau bij jou 

uitkiezen. 

 
Kies een cadeautje 
van degene die het 
laatst binnenkwam. 

 
Geef een cadeautje 
aan degene die na 
jou aan de beurt is. 

 

 
Iedereen geeft één 
cadeau door naar 

links. 
 

 
Pak het lekkerste 

cadeau. 

 
Ruil al je 

cadeautjes met 
degene die links 

van je zit. 
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Pak een cadeautje 

van degene die 
voor jou een 

opdrachtkaart had. 
 

 
Kies het cadeau 
dat mooi staat op 

jouw wc. 

 
Geef allemaal één 
cadeau door naar 

rechts. 

 
Kies het cadeau 

dat jouw leven een 
stuk leuker maakt. 

 
Wissel van plaats 

met iemand anders, 
de cadeautjes blijven 

natuurlijk liggen. 

 
Het cadeau dat het 
laatst van eigenaar 
is gewisseld, is nu 

voor jou! 
 

 
Pak het duurste 

cadeau. 

 
Kies twee mensen 
die al hun cadeaus 

moeten ruilen. 

 
Kies één van je 
cadeaus uit. Dit 

cadeau is nu écht 
van jou! 

Gefeliciteerd! 

 
 

 

Schuif allemaal 
twee plaatsen op 

naar rechts. 

 
Geef iedereen wat 

te drinken. 

 
Pak het cadeau dat 
het meest met de 

feestdagen te 
maken heeft. 

 
Pak het 

goedkoopste 
cadeau van de 

avond. 

 
Pak het laatst 

uitgepakte cadeautje 
van de eerste ronde. 

 
Laat degene met de 
meeste cadeaus er 

één geven aan 
degene met de 

minste cadeaus. 

 
Iedereen mag een 
cadeau uitkiezen 
van de persoon 
links van hem. 

 
Kies twee personen 

die van plaats 
wisselen. Hun 

cadeaus blijven 
liggen. 

 
Degene die na jou aan 

de beurt is moet 
meteen een 

opdrachtkaartje pakken 
en mag niet dobbelen 

 
Iedereen geeft jou 
de cadeautjes die 

je kunt eten. 

 
Kies één van je 
cadeaus uit. Dit 

cadeau is nu écht 
van jou! 

Gefeliciteerd! 

 
 

 
Schuif allemaal één 

plaats op naar 
rechts. 

 

 
Iedereen mag een 
cadeautje uitkiezen 

van de persoon 
rechts van hem. 

 
Schuif allemaal één 

plaats door naar 
links.  

 
Iedereen geeft één 

cadeau aan de 
persoon rechts van 

hem. 

 

Geef het cadeau 
wat je het laatst 
hebt gekregen 

terug. 

 
Kies een cadeautje 
uit bij degene met 

de meeste 
cadeaus. 

 
Ruil al je 

cadeautjes met de 
speler tegenover 

je. 

 
Kies één van je 
cadeaus uit. Dit 

cadeau is nu écht 
van jou! 

Gefeliciteerd! 

 
 

Iedereen geeft één 
cadeau aan de 
speler links van 

hem. 

 
Ruil al je cadeaus 
met iemand naar 

keuze. 

 
Pak het grootste 

cadeau en leg het 
bij je eigen 
cadeaus. 

 

 
Iedereen schuift één 

plaats door naar 
rechts en mag 1 

cadeau meenemen. 
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Pak het grootste 
cadeau. 

 

Eenmalige actie: Als 
iemand een cadeau 
van jou wilt pakken, 
kun je dat met deze 
kaart tegenhouden. 

 

 
Kies een cadeau 
dat vanavond nog 

niet van eigenaar is 
verwisseld. 

 
Kies twee 

cadeautjes die van 
eigenaar moeten 

wisselen. 

 
Degene die voor jou 
aan de beurt was, 

mag bij jou een 
cadeautje uitkiezen. 

 
Geef een cadeautje 
aan degene die voor 

jou een 
opdrachtkaartje had. 

 
Laat een cadeau 

van eigenaar 
verwisselen  

(jij telt niet mee) 

 
Geef het cadeau dat 

je het minst graag 
wilt hebben weg aan 

degene die het 
jongste is. 

 

_____________ 
 

mag een cadeau bij 
je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 
 

 
_____________ 

 
mag een cadeau bij 

je uitzoeken 

 
Neem een cadeau 

van 
_____________ 

 

 

Neem een cadeau 
van 

_____________ 
 

 

Neem een cadeau 
van 

_____________ 
 

 
Neem een cadeau 

van 
_____________ 

 

 

Neem een cadeau 
van 

_____________ 
 

 

Neem een cadeau 
van 

_____________ 
 

 

Neem een cadeau 
van 

_____________ 
 

 
Neem een cadeau 

van 
_____________ 

 

 

Geef een cadeau 
aan 

_____________ 
 

 
Geef een cadeau 

aan 
_____________ 

 

 

Geef een cadeau 
aan 

_____________ 
 

 
Geef een cadeau 

aan 
_____________ 

 

 
Geef een cadeau 

aan 
_____________ 

 
 

 
Geef een cadeau 

aan 
_____________ 

 

 

Geef een cadeau 
aan 

_____________ 
 

 
Geef een cadeau 

aan 
_____________ 

 

 


