
De uitgeknipte kaartjes uit deze PDF
Jullie eigen inventarisatielijst
Spelborden uit deze PDF   
Eventueel de wildcards & een pen

De taak op zich nemen en op diens spelbord leggen
De taak niet op zich nemen en het kaartje in het midden leggen

De taak ruilen met een taak die al in het midden ligt
Gaan onderhandelen met diens partner of die de taak wellicht wil
ruilen?

Je hebt nodig:

Het spel: 
Bepaal hoeveel taken ieder op zich gaat nemen, aan de hand van jullie
inventarisatie. Zorg dat elke partner een speelbord(en) met het juiste
aantal taken voor zich heeft liggen. Ga jij bijvoorbeeld 12 taken op je
nemen? Dan heb je 2 speelborden met 6 taken nodig (of 1 van 4 en 1
van 8 natuurlijk) Vul de takenkaartjes aan met de taken uit jullie
inventarisatie. Haal de taken die jullie niet hebben uit het spel.

De eerste speler draait een kaartje om en heeft nu 2 opties:

Er mogen altijd maar 3 kaartjes in het midden liggen! Liggen er al 3?
Dan kan de speler die aan de beurt is en de taak niet wil doen:

Wildcards
Als jullie willen, kunnen jullie wildcards inzetten. Deze kun je zo gek
maken als je zelf wil en kunnen gebruikt worden als extra
onderhandelingsmateriaal. Bijvoorbeeld 'Als jij de WC schoonmaken
met mij ruilt tegen de ramen lappen, dan krijg je van mij als Wildcard..
de belofte dat ik 1x per maand bloemen voor je koop!' Zet je wildcard
op het kaartje en geef die bij het maken van de deal aan je partner

Vergeet niet de gemaakte verdeling vast te leggen, bijvoorbeeld met
een foto!

Het huishoudspel



De was doen

De was ophangen

De afwas

De vaatwasser 
in/uitruimen

Koken Stofzuigen

Stoffen
Boodschappen 

doen

Strijken De was vouwen



Keuken 
schoonmaken

Dweilen

Koelkast
schoonhouden

WC schoonmaken

Bed verschonen Onkruid wieden

De was
opbergen

De kattenbak/kooi/
aquarium 

schoonmaken

Vuilnis 
buitenzetten

Recycling
wegdoen



Gootsteen/wasbak
schoonmaken

Dierenharen 
verwijderen 
van de bank

Bad/douche 
schoonmaken

De tafel afruimen

Handwas, 
waar nodig

Oppervlakken 
(tafel, bureau etc) 
opgeruimd houden

Keukenkastjes
soppen

Oven/magnetron
schoonmaken

Ramen lappen
Planten 

water geven





Spelbord
8 taken



Spelbord
6 taken



Spelbord
4 taken



WILDCARD!
Overtuig je partner 

van een ruil met deze extra's


