
BENODIGDHEDEN
- 20 RED CUPS
- Pingpong balletjes
- Watervaste stift of pen
- Een lange (eet)tafel
- Drank naar keuze
- Bonodigdheden voor de opdrachten staan rechts in    
   het rood aangegeven

VOORBEREIDING
Maak teams van 2 spelers of speel 1 tegen 1. Verdeel de bekers 
over de teams/spelers. Aan elke kant van de tafel komen 10 
bekers te staan. Zet ze neer in de vorm van een driehoek.
Nummer de bekers van 1 naar 10 door dit op de onderkant van 
de bekers te schrijven. Doe in alle bekers een laagje water. 
Je kan nu zelf de inhoud van de bekers bepalen. Maak een lijstje 
van 1 tot 10 en schrijf achter elk nummer “drinken”, een 
opdracht uit de lijst of een sekstandje. Laat je fantasie de vrije 
loop. Je kan natuurlijk zelf ook spannende dingen verzinnen. 

Het spel
Probeer om de beurt het pingpong balletje in een beker van de 
tegenstander te gooien. Gooi je raak, dan leest je tegenstander 
het nummer op van de beker waar het balletje in is gegooid.
Check op de lijst wat er bij dat nummer hoort. Wanneer er 
“Drinken” staat, neemt je tegenstander direct een shotje naar 
keuze. Staat er een opdracht, dan voert je tegenstander direct 
de opdracht uit. Staat er een standje, dan voer je deze na het 
spel uit.
Het spel is natuurlijk ook zonder standjes te spelen. Je kan het 
spel helemaal naar eigen wens inrichten. Vervolgens zet je de 
beker waar het balletje in is gegooid aan de kant. Wanneer je 
geen bekers meer over hebt, heb je verloren, de ander is de 
winnaar.

OPDRACHTEN
Hier onder een lijst met mogelijke opdrachten. Je kunt natuurlijk 
ook zelf opdrachten toevoegen.

- Fake een orgasme voor 30 seconden.
- Laat je Whatsapp doorzoeken op het woord ‘’geil’’.
- Neem een bodyshot bij je tegenstander.
- Trek je broek uit.
- Trek je shirt uit.
- Trek een kledingsstuk uit.
- Laat jezelf spanken door je tegenstander.
- Fluister je tegenstander, zonder te lachen, wat je het liefst met diegene 
zou willen doen. Als je toch lacht, mag je tegenstander jou spanken. 
- Gebruik een banaan en laat je beste pijp techniek zien.
- Beeld je favoriete seksstandje uit voor 30 seconden.
- Tongzoen voor 30 seconden met je tegenstander.
- Probeer een snoepje uit de verpakking te krijgen, terwijl je allebei het 
uiteinde in je mond hebt. 
- Doe het shirt van je tegenstander uit, maar je mag alleen je tanden               
gebruiken.
- Doe 20 push-ups bovenop je partner.
- Vertel je wildste sekservaring die je hebt meegemaakt.
- Zoen je tegenstander in de nek.
- Vertel over je wildste fantasie die zou willen meemaken.
- Draag handboeien voor de rest van het spel.
- Zet je favoriete sensuele muziekje op en geef je tegenstander een 
lapdance.
- Heb je een naaktfoto van jezelf op je telefoon? Laat hem zien aan je 
tegenstander en laat diegene beschrijven wat hij/zij ziet. 
- Masseer je tegenstander.
- Smeer je lichaam in met olie. 
- Wet t-shirt, maak je t-shirt nat tot je een wet t-shirt hebt.
- Eet met je tegenstander een snoepveter totdat je elkaar kust.
- Speel de rest van het spel met een trillend eitje in je lichaam.
- Laat je tegenstander twee tepelklemmen op jouw tepels zetten.
- Trek een sportlegging aan en doe 20 squats. 
- Doe 3 condooms om een banaan zonder je handen te gebruiken (je 
tegenstander houdt de banaan vast). 
- Spuit je tegenstander vol met slagroom (van de buik tot de nek) en lik het 
af. 
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DE ACHTERWAARDSE RIT DE RECHTSTAANDE KAARS DE FLIPPER DE GROTE KRUIWAGEN

DE LIGGENDE BILLENSTAND DE DRONKEN BOOT OP Z’N HONDJES DE “G”

DE LOTUS DE ZEEMEERMIN DE SPAANSE OMELET DE “Y”

DISCLAIMER
Het spelen van SEXPONG is geheel op eigen risico. Secret Circle en/of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, letsel of anderszins van

jezelf en/of derden, die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het spelen van SEXPONG. Houd het veilig, heb respect voor elkaars wensen of grenzen en heb vooral heel plezier.

Hier onder een lijst met mogelijke seks standjes. Je kunt natuurlijk ook zelf 
standjes toevoegen die je leuk vindt om te doen.


