
 

Spelregels “Daag me uit!” 

Algemeen 

Informatie, tussenstand en de uitdagingen zijn te vinden op de centrale “daag me uit” pagina 

www.vkpbouw.com/daagmeuit 

Er zijn 3 soorten uitdagingen:  

- Persoonlijke uitdagingen (VKP-ers onderling) 

- VKP Mijlpalen 

- Ik vind dat ik punten verdient heb voor… 

Persoonlijke uitdagingen (VKP-ers onderling) 
Iedere deelnemer dient, bij inschrijving, één persoonlijke uitdaging op te geven waarvoor hij of zij 

uitgedaagd wil worden. Deze uitdaging dient een spel/wedstrijd element te hebben (een winnaar en 

verliezer).  

Iedere deelnemer mag onbeperkt uitdagen en uitgedaagd worden.  

De winnaar van de uitdaging verdient 10 punten en de verliezer verdient 5 punten. 

Iedere deelnemer mag maar één keer dezelfde uitdaging voltooien. Na het voltooien vervalt de 

uitdaging en kan de deelnemer een nieuwe uitdaging aanleveren. 

Voorbeeld: “Daag me uit om een potje te tafelvoetballen”. 

Heb je een uitdaging gedaan met meerdere VKP-ers (multiplayer)? Dan wordt de punten verdeling 

als volgt: aantal deelnemers x 5 punten = aantal punten voor de winnaar. De overige deelnemers 

krijgen aflopend de punten verdeeld.  

Voorbeeld: “Ik ben met 5 collega’s wezen bowlen”  

De winnaar krijgt 5 x 5 = 25 punten, tweede = 20 punten, derde = 15 punten, etc. 

VKP Mijlpalen 

Deze uitdagingen worden bepaald vanuit VKP en worden gedurende het jaar bijgewerkt/vernieuwd. 

Iedere deelnemer mag een specifieke uitdaging één keer per jaar voltooien. Het aantal te behalen 

punten staat achter de uitdaging vermeld.  

 

Voorbeeld: “Ik heb zomaar een cadeau gekocht voor een collega”. 

Ik vind dat ik punten verdient heb voor…  
Heb je iets speciaals gedaan waarvan je zelf vind dat je daar punten voor verdient? Bijvoorbeeld voor 

je collega’s, opdrachtgever of klanten? Dan kan je hiervoor een aanvraag indienen. Deze aanvragen 

zullen beoordeeld worden door de jury (bestaande uit Artjan en Niels). Hoe origineler de uitdaging, 

hoe meer punten er worden toegekend.  

 

Voorbeeld: “Ik heb een fles wijn gekocht voor een opdrachtgever”. 

Voorbeeld: “Ik heb een cake gebakken voor mijn collega’s”. 

 

 

http://www.vkpbouw.com/daagmeuit


 

Kantoor, productie, bouwplaats en Brouwer 

We verdelen alle VKP-ers in 4 categorieën (kantoor, productie, bouwplaats en Brouwer). Er wordt 

achter iedere uitdaging alleen vermeld tot welke “groep” de persoon, van wie de uitdaging is, 

behoord. Er worden geen namen vermeld. Je weet op voorhand dus niet exact tegen wie je de 

uitdaging aangaat.  

 

Wanneer iemand een uitdaging aangaat met een collega van een andere groep, dan tellen de te 

verdienen punten dubbel! Dit geldt niet voor mulitplayer uitdagingen! 

 

Voorbeeld: Iemand van het kantoor daagt iemand van de bouwplaats uit. 

Hoe kan ik mezelf inschrijven? 
Inschrijven voor deelname kan via het inschrijfformulier onder het kopje “Ik wil meedoen!” Vul in het 

formulier je naam, email en een uitdaging in (waarvoor je zelf uitgedaagd zou willen worden).  

Vanaf dat moment kan het uitdagen beginnen! 

Hoe daag ik iemand uit? 
Een collega uitdagen voor een persoonlijke uitdaging kan door het formulier onder het kopje “Ik wil 

iemand uitdagen!” in te vullen (naam, e-mail, uitdagingsnummer en bericht). Vervolgens krijgen 

beide deelnemers een bericht tegen wie ze de uitdaging aangaan. 

Wanneer er meerdere inschrijvingen zijn met dezelfde uitdaging, zal er een wachtlijst opgesteld 

worden. Hierbij zal degene die de uitdaging als eerste heeft ingeschreven, als eerste een uitdaging 

ontvangen. Probeer dus zo origineel mogelijk te zijn met de uitdaging! 

Hoe voltooi ik een uitdaging? 

Wanneer een deelnemer een uitdaging heeft voltooid, dient er een foto of video als bewijs te 

worden aangeleverd. Deelnemers kunnen deze foto of video uploaden via het formulier onder het 

kopje “Ik heb een uitdaging voltooid” (naam, uitdagingsnummer en foto of video). Nadat het bewijs 

is gecontroleerd, beoordeeld en goedgekeurd worden de punten bijgewerkt in de tussenstand. 

Als je een persoonlijke uitdaging voltooid hebt, dan vervalt deze. Verzin dus een nieuwe uitdaging en 

stuur deze naar daagmeuit@vkpbouw.com 

Tot slot 
Iedere uitdaging krijgt een uniek “uitdagingsnummer” (bijv. #001). Bij het aanvragen van een 

uitdaging of het voltooien hiervan dien je dit nummer in te vullen. 

 

De deelnemers die op 1 december 2020 op plek 1 t/m 5 staan winnen een prijs t.w.v. €1000 (1e), 

€500 (2e), €250 (3e), €100 (4e) en €50 (5e) netto! 

De uitdagingen dienen te worden gedaan in jullie eigen tijd. 

Wanneer de inschrijfformulieren op de pagina technisch niet goed werken of als jullie vragen, tips of 

nieuwe uitdagingen hebben, stuur dan een mail naar daagmeuit@vkpbouw.com 
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