
 

 

 

Tien erbij 

 
Tel je mee met Raaf en Raffie? 
 

In deze ronde gaan jullie tellen met sprongen van 10. Zo! Dat kunnen jullie wel, toch? Mm-mm, ja, natuurlijk. 

Jullie krijgen zo meteen een reeks te zien en het is de bedoeling, dat je een antwoord geeft op mijn vraag. Ik ga 

jullie vragen “is dat goed?” of “is dat niet goed?”, “kan het?” of “kan dat niet?”. Ja, okay. Oh, leuk.  

Als het goed is, heb je een punt, maar heb je het fout, dan gaat het punt naar de ander. Nou. Nou, okay. Zo! 

Dus: doe je best! Yeah. Ja. Hier komt de eerste reeks. Ja. 16, 26, 36; kun je bij 86 komen? Oh, nou… Ja of 

nee? Eh, eh, nee. Weet je dat zeker? Nee, het was een gokje. Je kan wel bij 86 komen, kijk maar: 16, 26, 36, 

46, 56, 66, 76, 86. Ja. Dus geen punt voor jou Raffi, maar jouw punt gaat naar Raaf! Hééé, yes!  

De volgende reeks. 23,33,43.. Kun je bij 91 uitkomen? Wat denken jullie, ja of nee. Raaf! Nee. Weet je dat 

honderd procent zeker. Ja, heel zeker. 23,33,43,53,63,73,83,93 dus 91 klopt niet. Dat is helemaal goed. Eén 

punt erbij. Ok de laatste reeks van deze ronde. Kijk mee! 15,25,35… kun je bij 55 komen? Raaf!  Je bent snel.. 

weet je het goede antwoord? Jip! Ja dat kan. 15,25,35,45,55. Heel erg goed! 
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