Rad van Fortuin
Auteurs: Pieter Dejaeger en Sylvester Desmet
Geschikte leeftijd: Alle
Duur activiteit: 1.30 uur
Terrein: Binnen
Benodigde begeleiders: Min 2
Materiaal:
- Letterbordjes (bijlage)
- Een rad van fortuin
- Puntenbord voor elke groep (krijtbordjes)

Beschrijving van de activiteit
Het spel verloopt zoals het Rad van Fortuin op televisie, maar dan in groepen.
De groep wordt verdeeld in 4 groepen.
Er is een afwisseling van gewone rondes en speciale rondes.
Gewone rondes:
De groep stuurt elk om beurt iemand naar voor om aan het rad te draaien.
Bij het draaien aan het rad kom je op een bedrag te staan.
Als de persoon die vooraan staat, een juiste letter geeft, dan krijgt die het bedrag en mag hij ook verder spelen.
(Moest blijken na enkele rondes dat er te weinig wisseling is van groep, kun je altijd stellen, dat het ook aan de
volgende groep is, als er een juiste letter geraden is.
Als een groep weet wat het woord of de zin is, dan mogen ze het pas zeggen als ze aan de beurt zijn!
Bankroet: Als een groep hier op komt, zijn ze hun beurt en al hun geld kwijt.
Verliesbeurt: Als een groep hier op komt, is het aan de andere groep.
Wil een groep een klinker zeggen, dan kost dit hen een kleine som geld.
Speciale rondes:
Bij een speciale ronde is het zo dat de persoon aan de bordjes, stelselmatig bordjes begint om te draaien.
Van zodra een groep weet wat het woord is, loopt iemand van de groep naar voren en tikt de presentator.
Dan mag het antwoord gegeven worden.
Als het antwoord juist is, dan krijgt de groep extra punten (geld).
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Punten:
Het winnen van een gewone ronde levert het geld op dat ze tijdens die ronde gewonnen hebben.
Een speciale ronde winnen levert een vaste prijs op, die de presentator vooraf zegt.
Woorden en zinnen (Aan te passen volgens leeftijd)
Kabouter plop
Koning Armani of Winchester
Verdraai de wereld
Terugkomdag
Grenzeloos vakantieplezier
De kat krabt de krullen van de trap
De muziekgroep Xink
De Vlaamse zanger Eddy Wally
De nachtwacht
Jeugd en Gezondheid
Ter land ter zee en in de lucht
De appel valt niet ver van de boom
Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens
Playstation
Goedemorgen morgen goedendag
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