
Lief & Lijf spel - 240815 versie voor de testers 

Het zijn nu 15 categorieën = 15 sets van 4 kaarten = 60 kaarten van formaat A6 = 10,5 x 14,8 cm 
Zie tekening 7 op blz 8 om te zien hoe steeds 4 tekeningen op 1 kaart worden afgebeeld. 
 
 
Deze kijk- en praatkaarten, ook wel spelmethode genoemd, is een aanvulling op de spelmethode 
Vrienden & Vrijers. Deze komt voort vanuit vragen van het werkveld dat men meer beeldmateri-
aal en werkvormen nodig heeft over intimiteit, relaties, seksualiteit en weerbaarheid.   
 
Kaarten met afbeeldingen werken ontzettend goed om een gesprek over een onderwerp op gang 
te krijgen. Van daar de hele serie kijk– en praatkaarten op onze website www.edubooks.nl   
 
Deze spelmethode in ontwikkeling gaat over de volgende thema’s: het lijf, hygiëne en verzorging 
en er aantrekkelijk uitzien, relaties en intimiteit. Het gaat niet over seksualiteit (eventueel een ver-
volg, zie motivatie verderop bij de tekeningen). 
 
Voor het testen is het volgende belangrijk.  
- Past het onderwerp/de tekening bij je doelgroep. Zo nee, waarom niet (en wie is je doelgroep)? 
- Zijn de tekeningen goed getekend? 
- Mis je tekeningen (onderwerpen) bij de categorieën? Zo ja beschrijf wat te tekenen. 
- Mis je categorieën? Zo ja welke en beschrijf wat we moeten tekenen. 
- Bovenaan de blz staat steeds de titel van de kaart. Is die goed? Zo nee, wat dan? 
- Onder elke tekening staat steeds de tekst die bij die tekening hoort. Klopt die? Zo nee, …? 
- De spelmethode heeft nu als werktitel ’Het Lief & Lijfspel’. Wat vind je van deze titel? Weet jij 
een betere?  
- Vind jij dat er een vervolg moet komen op deze set met kijk– en praatkaarten over bv het thema 
seksualiteit? 
 
De opzet 
Bovenaan de blz staat de titel van de categorie en daaronder steeds de ideeën voor de illustrator 
wat hij moest tekenen. Daaronder staan de tekeningen en onderaan de blz vind je mijn vragen 
over die tekeningen of teksten. 
 
Bij 7 (categorie borsten) vind je een hele belangrijke vraag. Geef daar aub duidelijk antwoord op. 
Dat bepaalt namelijk of we de vormgeving en werkvorm hetzelfde laten of misschien  verande-
ren. Dit is waarschijnlijk doelgroep afhankelijk, ik hoor het graag. 
 
Voor wanneer reageren 
Je hebt tot 15 september de tijd om te reageren. Dat is drie weken. Op 15 september  gaan we 
de feedback verzamelen en in de loop van die week beginnen we met de correcties. Eind sep-
tember willen we daarmee klaar zijn en naar de drukker, zodat we in oktober de spelmethode  
kunnen presenteren. 
 
Hoe reageren 
Je kunt per pagina notities maken in de pdf als je weet hoe dat werkt of anders per mail of in 
Word je feedback geven. In de laatste twee gevallen altijd het cijfer van de categorie noemen en 
als het specifiek over een tekening gaat de letter A, B C of D van de tekening noemen. 
 
Lees je eigen feedback nog een keer door voor je hem naar mij stuurt. Lees die alsof je een 
‘vreemde’ bent, zodat  je zeker weet dat ik begrijp wat jij hebt opgeschreven. 
 
Met jullie hulp gaan we er iets moois en functioneels van maken, alvast bedankt, 
 
Wilco de Schouwer 
Bureau Edubooks & Training 
info@edubooks.nl -  024-3970366 



Billen 
Boven de tekening altijd wat de bedoeling was om te tekenen. Billen: vier verschillende soor-
ten: 2 mannen en 2 vrouwen, groot, klein, blank/donker gekleurd. Misschien tatoeage op 1 van 
de billen bovenkant billen? Pukkels, haargroei? 

Hier zowel billen van mannen als vrouwen genomen, omdat er visueel te weinig verschil is om 
mannen- en vrouwenbillen apart te doen: ook om prijs spelmethode zo laag mogelijk te houden).  
 
Zwarte horizontale lijnen van de billen vallen nogal op omdat ze zwart en erg dik zijn. Deze dun-
ner of grijzer maken als een soort schaduw. (logische overgang van zwart naar grijs in de lijnen 
maken). Daar waar de personen de benen tegen elkaar houden, loopt  de zwarte lijn door en dat 
geeft een wat abstract effect. Misschien benen  altijd los van elkaar? 
 
Zijn de woorden onder de tekeningen goed? 
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A B 

C D 

billen achterwerk 

bips kont 
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Borst van mannen 

Borst mannen: met/zonder haar, blank/getint, kleine/grotere tepels; wel/niet uitgezakt, ge-
spierd/minder gespierd. Ook hier stuk van de armen mee tekenen. Heb je ook wel/niet 
gespierde armen.  Tatoeages op een van de armen bij de man.   

De categorie borst(kas) van mannen is misschien niet voor iedereen een logische categorie. Maar als 
kijk- en praatkaart is het samen met de categorie ‘billen’ een wat neutralere serie tekeningen die je bv 
eerst bespreekt voordat je het over penissen en vagina’s gaat hebben. Daarnaast waarom wel een 
categorie borsten van vrouwen en niet de borst van mannen? En het zegt ook iets over het postuur 
dat je als man (of vrouw) leuk vindt. 
 
Zwarte lijnen die vanuit de oksel de arm in lopen vallen teveel op, grijzer maken (overgang van zwart 
naar grijs). 
 
Welke woorden onder elke tekening? 
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B A 

C D 

borst borstkas 

??? ??? 
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Penissen 
Penis: groot - klein - verschillende kleuren—met/zonder voorhuid -  met/zonder haren (variatie 
van dit alles).  Hierbij ook verschillende namen onder de tekening: penis, lul, pik, piemel. In 
handleiding uitleggen dat de woorden bij een werkvorm horen om te leren praten over dergelij-
ke woorden en niet gekoppeld zijn aan de soort tekening.  

Gaat niet alleen om de tekeningen, maar ook om de 4 woorden onder de tekeningen. Zijn die goed? 
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A B 

C D 

piemel lul 

pik penis 
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Hygiëne man 

Hygiëne man: douchen (bovenlijf) + penis wassen met washandje, tanden poetsen, scho-
ne onderbroek. 

Omdat we steeds met de tekeningen en onderwerpen in eenheden van 4 werken, zie kaart 7 voor uitleg, 
kunnen we voor dit thema niet alle  onderwerpen in 1 categorie kwijt.  Daarom een opsplitsing in 3 aparte 
categorieën: hygiëne - verzorging - mooi/aantrekkelijk maken.  Zie de volgende twee kaarten. 
Wat vind je van de indeling in deze categorieën? 
 
Mis nog tekeningen van tanden poetsen en schoon ondergoed. 
 
Zijn de woorden onder de tekeningen oke?  

B A 

C 
D 

penis wassen douchen 

tanden poetsen schone onderbroek 

4.  
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Verzorging man 

Verzorging man: scheren, snor tof baard  trimmen (veel te lang, onverzorgd of juist stop-
pelbaard?), neusharen trimmen,  haren oor man verwijderen. 
Veel van deze dingen moet je ook kunnen zien wat er niet netjes was. Bv lange neusha-
ren of oorharen die aangepakt worden. 

Neusharen verwijderen: uit ander neusgat moet lange bos haren komen. Tevens duidelijker lange haren 
uit de oren laten steken (als oorharen verwijderen geen aparte tekening wordt). 
 
De illustrator heeft hier nagels knippen getekend ipv lange haren uit oor verwijderen.  Een ander idee is 
smerige nagels schoonmaken, vingers met rouwranden (zo ja, hoe tekenen?). Wat vind je ervan? 
 
Nagel knippen:  nagels langer maken.  
Zwarte streep enkel op wijzigen in grijze schaduw. Idem voor zwarte streep in gezicht bij neusharen trim-
men (een zwarte streep wordt door cliënten van wat lager nivo soms gezien als een snee in de huid). 
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B A 

C D 

scheren baard trimmen 

neusharen trimmen nagels knippen 
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Mooi/aantrekkelijk maken man 

Mooi maken man: mooie kleren pakken, geurtje, haren kammen; gel in haren?; sieraad? 

Wat vind je van de titel? Hij is beetje lang. Moet het worden Mooi maken  man of aantrekklijk ma-
ken man of nog anders? 
 
Haren knippen mist een hand een arm. 
 
Ik mis hier haargel in de haren doen. Man die ketting om heeft ook haargel in haren laten doen? 
 
We hebben nog een tekening van deodorant onder de oksel doen. Is dat iets voor deze serie? 
 
En haren kammen? 
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B A 

C D 

haren laten knippen lekker geurtje 

mooie kleren aantrekken een sieraad dragen 

6.  
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Borsten 

Borsten:   klein - groot - heel groot - grote/ kleine tepels- oude hangborsten– donkere/licht 
gekleurde borsten (variatie van dit alles).  

Hier een afbeelding van hoe de tekeningen per 4 stuks op een kaart komen (formaat 10,5 x 14,8 
cm). De kaart komt 4x voor in de spelmethode met steeds een van de 4 tekeningen als grootste 
afgebeeld en er boven de drie kleine.. Elke set van 4 kaarten krijgt ook zijn eigen kleur aan de zijde 
van de tekening, zoals hier paars. De andere zijde van de kaart is steeds hetzelfde: met bv logo 
van de spelmethode. 
 
Hele belangrijke vraag! 
Wat vind je van de indeling van de tekeningen op de kaart: steeds 3 kleine en eentje groot? Dit is 
de kwartetspelvariant. Je ziet nu alle tekeningen van 1 categorie tegelijk op 1 kaart.  We kunnen 
ook de 3 kleine tekeningen weglaten (is rustiger), maar dan moeten we de layout aanpassen. We 
kunnen dan bv de grote tekening omhoog schuiven er er een of meer vragen onder plaatsen. 
Voor vragen onder de tekening plaatsen voel ik zelf niet zoveel, ik wilde deze spelmethode eigen-
lijk zoveel mogelijk tekstloos maken en de tekeningen het uitgangspunt laten zijn. Zodat de metho-
de ook  interessant is voor mensen  die niet zo goed zijn in taal. 
 Dit is een hele belangrijke beslissing die we moeten nemen, graag je antwoord motiveren. Als je 
de 3 kleine tekeningen weglaat kun je nog de kwartetspelwerkvortm spelen, maar heb je geen 
voorbeelden meer van de andere tekeningen op je kaart. 
 
Zijn tepel en tepelhof verschillend genoeg tussen de vier tekeningen?  
 
Wat vind je van de woorden onder de tekeningen? 
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Vagina’s 
Vagina: met/zonder haren - streepje haar -  groot/klein/jong/oud - bruin/wit. Variatie van dit 
alles. Ook hier verschillende namen voor de vagina onder de tekeningen: vagina, snee, poes-
je, kut. 
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A 

C D 

B 

vagina poesje 

gleuf kut 

8.  

Is ‘D’ de ‘open’ vagina te intiem voor deze serie en misschien meer iets voor een vervolg over seks heb-
ben? Hij kan eventueel meer staande en dan met beetje gespreid benen. 
  
Zwarte lijnen die horizontaal lopen vanuit de vagina naar de benen grijzer maken (overgang maken van 
zwart naar grijs op een logische plek), want ze vallen teveel op. Doelgroep ziet dat misschien als een snee 
in het been. Bij ‘C’ loopt de zwarte streep tussen de benen verticaal door in de vagina: moet anders. 
 
Zijn de goede woorden gebruikt onder de tekeningen? 



Hygiëne vrouw 

Hygiëne vrouw: bovenlijf douchen; vagina wassen met washandje; tanden poetsen; 
schoon slipje aantrekken, eventueel maandverband en tampon 
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douchen tanden poetsen 

schoon slipje vagina wassen 

9.  

Hoort een tekening van maandverband en tampon bij deze 
categorie? Zo ja, welke tekening dan weglaten of doorschui-
ven naar een andere categorie? 



Verzorging vrouw 

Verzorging vrouw: snor/kinharen weghalen (hoe?), okselharen vrouw verwijderen?, been-
haren vrouw verwijderen?; naar de kapper. Handen en gezicht insmeren met crème?  

Benen en oksels ontharen is een maatschappelijke trent, maar hoort volgens mij bij  mooi/aantrekkelijk 
maken vrouw ipv bij de categorie verzorging.  
 
De illustrator heeft snor– en kinharen weghalen bij een vrouw nog niet getekend. Moeten die er bij?  
 
Hoort nagels van de handen knippen hierbij. Of is nagels vijlen ook goed?  
 
Handen insmeren met crème? En gezicht? 
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B A 

C D 

benen ontharen oksels ontharen 

haren wassen en knippen nagels vijlen 
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Mooi/aantrekkelijk maken vrouw 

Mooi maken vrouw: mooie kleren uit kast pakken; make-up + lippenstift + geurtje; sierra-
den (kettingen, ring, oorbellen); haren mooi maken, piercing? 

Hoort haren kammen hier of bij de categorie verzorging? 
 
Moet lippenstift opdoen er bij? 
 
Wat vind je van de titel van de kaart die er boven staat? 

. 
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B A 

C D 

haren kammen mooie kleren aantrekken 

nagels lakken sieraad en een lekker geurtje 
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Mensen verliefd 

Verschillende koppels verliefd: homo - lesbisch - hetro –donker gekleurd/blank (getekend 
vanaf hun schouders). 

Tot nu toe hadden we tekeningen over mannen en over vrouwen, over het lichaam, hygiëne, verzorging 
en jezelf aantrekkelijk maken. Hier maken we  de overstap naar ‘samen’. Daar gaan de volgende catego-
rieën over. We hebben het dan over met wie je samen kunt zijn, intimiteit en hoe je elkaar aandacht kunt 
geven. De categorie seks hebben we weggelaten, want die is zo uitgebreid dat die een verdubbeling tot 
verdrievoudiging van de kaarten tot gevolg zou hebben. Dan wordt de spelmethode te duur, dus als er 
genoeg belangstelling voor is maken we een  vervolg met het thema seks. 
 
Wat vind je van de titel en teksten onder de tekeningen?  
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B A 

C D 

man en man verliefd jonge man en vrouw verliefd 

oudere man en vrouw verliefd vrouw en vrouw verliefd 
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Wat vind je van de titel bovenaan de blz en de onderwerpen?  
 
Het is allemaal materieel aandacht aan elkaar geven. Ik mis de persoonlijke aandacht geven, bv elkaar 
bellen. Ik kan bv een van de tekeningen vervangen (bv de beer) door 2 mensen die elkaar bellen.  
 
Of vind je dat we een aparte categorie met 4 tekeningen moeten maken over bv: elkaar bellen, met elkaar 
praten, samen lachten, samen huilen, of of ???????. 
 
We hebben nu 15 categorieën, er mag eventueel een zestiende bijkomen. Dat is het absolute maximum. 

Aandacht aan je partner geven 

Aandacht aan elkaar geven: bloemetje - cadeau - halsketting hartje -   knuffelbeer - par-
fum -  foto van z’n tweeën  
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B A 

C D 

een knuffelbeer geven bloemen geven 

een cadeau geven een sieraad geven 
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Intimiteit / je partner aanraken 

Intimiteit: hand in hand van voren, omhelzen, op de bank tegen elkaar aan met arm om el-
kaar heen, elkaar liggen met kleren aan, bv hoofd van de een op de borst van de ander. 

Wat vind je van de titel bovenaan de blz. en de 4 onderwerpen? Lijken C en D teveel op elkaar? 
Zo ja, wat dan als alternatief? 

© Edubooks © Edubooks 

© Edubooks © Edubooks 

B A 

C D 

hand in hand lopen elkaar omhelzen / knuffel geven 

bij/tegen elkaar zitten bij elkaar liggen 
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Kussen 

Kussen:  gewoon kusje op wang (hallo kus) - gewone kus op mond (bv bij familie) -  seks-
zoen om mond  - tongzoen—kus in de nek. (sekskus op borst vrouw gaat waarschijnlijk 
net stap te ver voor deze serie, is vervolg spelmethode). 

Kussen is al behoorlijk intiem voor deze serie. Maar omdat ook vrienden en familie elkaar kussen vin-
den we het toch een goede zaak om dat verschil hier duidelijk te maken. 
 
Van de titel maken ‘elkaar kussen’?  
 

© Edubooks © Edubooks 

© Edubooks © Edubooks 

B A 

C D 

kus in de nek ik hou van je kus 

tongzoen hallo kus 
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VERVALT 
 
Deze set van 4 kaarten over de verschillende gebruikswijzen van de penis 
vervalt voor deze serie, hij is voor een eventueel vervolg. Hij lijkt teveel op 
de andere set kaarten met verschillende penissen. En er zit  tekening bij 
van klaarkomen dat bij het vervolg met het thema seksualiteit hoort. 
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