
Wie is de indringer? 

Alle leden van de groep krijgen via een privéchat van de leiding een vraag door. Bij iedereen is dit 

dezelfde vraag, behalve bij één persoon. Deze persoon is de “indringer”. Het doel is om te raden wie 

de indringer is door met elkaar te discussiëren. De indringer heeft uiteraard als doel om niet 

ontmaskerd te worden. 

Verloop spel: 

1. Leiding stuurt vragen naar de kids in privéchat. De indringer heeft een andere vraag. 

2. De gidsen denken na over het antwoord, en zetten dit antwoord klaar om te verzenden in 

het chatkanaal van het groepje op Discord. 

3. Iedereen stuurt tegelijkertijd haar antwoord door, op het teken van de leiding. 

4. De leiding maakt te vraag bekend (de normale vraag, niet die van de indringer). Er volgt een 

discussie waarin iedereen zichzelf kan verdedigen en kan beredeneren wie de indringer zou 

kunnen zijn. 

5. Iedereen zet een bericht klaar met daarin de naam van degene waarvan zij denken dat het de 

indringer is. 

6. Iedereen stuurt de verdenking tegelijk door, op het teken van de leiding. 

7. Heeft de meerderheid gekozen voor de indringer, dan is de indringer ontmaskerd. 

 

Vragen 

Hieronder een aantal voorbeeldvragen, steeds gevolgd door de indringer-vraag. 

• Wat is je favoriete vakantieland? 

o Noem een land die begint met dezelfde letter als je voornaam. 

• Als je iemand van de gidsen zou moeten noemen die later miljonair wordt, wie zou dat zijn? 

o Wie van de gidsen is het beste in vuur maken? 

• Hoeveel huisdieren heb je? 

o Wat is je geluksgetal? 

• Wat is je lievelingseten? 

o Wat lust je écht niet? 

• Noem het leukste kampthema. 

o Wat is je favoriete serie of film? 

• Wat zou jij nog graag een keer willen doen bij de gidsen? 

o Wat wil je absoluut nooit (meer) doen bij de gidsen? 

• Welke kleur(en) hebben de sokken die je nu aan hebt? 

o Welke kleur(en) hebben je favoriete schoenen? 

• Hoe laat ben je vanochtend opgestaan? 

o Hoeveel uur per nacht slaap jij ongeveer? 

• Er komt weer een nieuwe K3. Noem 3 gidsen (of leiding) die daar goed in zouden passen. 

o Noem 3 gidsen uit je ronde. 

• Wat was het eerste dat je vanochtend hebt gedaan nadat je wakker werd? 

o Wat doe je ’s avonds als laatste voordat je naar bed gaat? 

• GIFJE: omschrijf dit gifje in 3 woorden 

o GIFJE: omschrijf dit gifje in 3 woorden (ander gifje) 


