
Jenga maar dan sexy! 

Het spelletje Jenga is ook heel goed te gebruiken als erotische 

avondvulling. Heb je het niet dan kun je dat voor rond een tientje 

aanschaffen in de speelgoedwinkel of online. 

Voor je begint: 

Nummer de houten blokken van Jenga van 1 tot 48. Print onderstaande 

spelregels uit en voer de activiteit uit die bij het nummer van het blokje 

wat je hebt getrokken hoort. Elke activiteit duurt bijvoorbeeld 1 minuut. 

Het spel is over als de toren is gevallen of als jullie niet meer kunnen 

wachten om seks te hebben.  

 

1.         Leid je partner af met je handen terwijl die een volgend blokje 

trekt. 

2.         Leid je partner af met je mond terwijl die een volgend blokje 

trekt.  

3.         Leid je partner af met je lichaam die een volgend blokje trekt.  

4.         Leid je partner af met je voeten terwijl die een volgend blokje 

trekt.  

5.         Trek een kledingstuk uit. Als je al naakt bent speel dan met 

jezelf.  

6.         Trek een kledingstuk uit. Als je al naakt bent speel dan met 

jezelf.  

7.         Trek een kledingstuk uit. Als je al naakt bent speel dan met 

jezelf.  

8.         Trek een kledingstuk uit. Als je al naakt bent speel dan met 

jezelf.  

9.         Trek een kledingstuk bij je partner uit. Als die al naakt is 

speelt hij/zij met zichzelf.  

10. Trek een kledingstuk bij je partner uit. Als die al naakt is 

speelt hij/zij met zichzelf.  

11. Doe een lap dance. 

12. Streel de borsten. 

13. Focus je op de billen. 

14. Maak je partner gek, focus op het lichaam. 



15. Lik/zuig je partner waar hij/zij wil. Focus op het gebruik van je 

lippen. 

16. Lik/zuig je partner waar hij/zij wil. Focus op het gebruik van je 

tong. 

17. Lik/zuig je partner waar hij/zij wil. Focus op het gebruik van 

kusjes. 

18. Geef een sexy massage. 

19. Vertel een opwindend verhaaltje. 

20. Vertel één van je stoutste fantasieën.   

21. Ga met je vingertoppen over de huid van je partner.  

22. Schuifel op een song naar keuze. 

23. Doe een sexy dans, laat je partner het nummer kiezen. 

24. Geef een serenade. 

25. Laat een sexy foto van je maken. 

26. Laat je vingers dwalen waar je maar wilt. 

27. Laat de vingers van je partner dwalen waar jij wilt. 

28. Ga met je mond waar jij maar wilt.  

29. Breng je partners mond waar jij wilt. 

30. Doe het licht uit en bevoel elkaar.  

31. Fake een orgasme. 

32. Teken je partner naakt. 

33. Trek zo snel je kunt je kleren uit. 

34. Trek zo snel mogelijk de kleren van je partner uit.  

35. Hou je handen achter je rug terwijl je partner je verwend.  

36. Kus en lik de nek en hals van je partner. 

37. Kus en lik de binnenkant van je partners dijen voor zover die 

bloot zijn.  

38. Plaag je partner tot die smeekt om meer.  

39. Voor beiden: kies een lichaamsdeel van elkaar en schrijf er 

een versje over.  

40. Kies een attribuut of toy en verwen je partner. 

41. Rollenspel: haal je partner op van een feestje. 

42. Rollenspel: jij bent de fotograaf, neem een paar mooie sexy 

foto’s van je partner in jouw favoriete positie.  

43. Rollenspel: je hebt te hard gereden en wordt aangehouden. 

Zorg dat je geen boete krijgt. 



44. Rollenspel: je partner is je leraar, zorg dat je een goed cijfer 

krijgt. 

45. Blinddoek jezelf en vang je partner. 

46. Blinddoek je partner en laat je vangen. 

47. Wie kan het meest sexy kijken? 

48. Sexy duim worstelen, gebruik je andere hand om af te leiden. 

De winnaar bepaalt hoe jullie seks gaan hebben. 

 

Als je het spel vaker speelt kan het zijn dat sommige nummers vaker 

voorkomen omdat niet alle stukken hout even groot zijn. Ze dan gewoon 

een 1 voor alle nummers.  

Repetition: some pieces of wood are larger than others, so if you seem 

to get the same activities every time you play you can just add 1 to your 

numbers. 


