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Voor het spelen van het spel heb je tenminste twee
spelers nodig, met meer spelers is het leuker. 

Hof WfRkT HET? 

Er zijn twee rollen: 
1. De verteller is de spelleider. Deze kiest een kaart,

en toont de voorkant aan de detective(s).
De oplossing aan de achterzijde houdt de verteller
voor zichzelf.

2. De detectives zijn de spelers. Aan de hand van
ja/neen-vragen zoeken ze naar de nieuwsverhalen.

Elke kaart beschrijft een 
Ze � nleuwsglerig naar de truc, klikr op de titel en bekijkt devl�M. De video blijkt echterclkkbalt, want evenlaterbhJk!hcttrucleteiijn:stcekjesneakers/n dewumachin• 

Loul�istaleure;esteldendenkt"Ja,datkoniknuzelf ookwelbedenk�n•. 

WAT is er gebeurd 
met de persoon op het kaartje? 

Wflkf (tvllSlflPfNPf?) 
INFORPIATlf zette dat in gang? 
En waar stond die informatie? 

WAAROtvlwerd die (misleidende?) 
informatie verspreid? 

Wflkf VRAGEN? 

De detectives mogen enkel ja/neen-vragen stellen. 
1 n deze box zitten ook drie vraaggidsen, die spelers 
kunnen gebruiken als inspiratie voor extra vragen. 
Natuurlijk komt het vaak genoeg voor dat de detectives 
volledig in het duister tasten. Een mild gestemde 
verteller zal dan een tip geven. Een iets strengere 
verteller zal niets toegeven en zo de spelers met een 
flinke uitdaging opzadelen. 

TWEE NIVEAUS 
Sommige kaarten zijn meer voordehandliggend dan 
andere. We maakten dan ook blauwe starterkaarten. 
Gaat het vlot? Waag je gerust aan de bruine 
(nep)nieuwsverhalen. 
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S'IIIILLf kLAPTf 
HAAit IIOfk Tof 

TOEN Pf Tlfflflt 81N8 

Tom werd het slachtoffer van trolling door valse 
online recensies. 

In zijn restaurant serveert hij foie gras of ganzenlever. 
Dat was niet naar de zin van dierenliefhebbers. Zij 
posten verzonnen negatieve recensies over het 
restaurant om de rating van het restaurant naar 
beneden te halen en potentiële bezoekers af te 
schrikken. 

Na een reeks valse slechte recensies, met onder meer 
berichten over "geen parking, slechte bediening, geen 
prijs/kwaliteit, dierenbeulen, ... " op Tripadvisor, 
Google, Facebook, enz. kreeg het restaurant minder 
klanten over de vloer. 

Deze recensies werden geschreven door mensen die 
het restaurant niet eens echt bezocht hadden. 

Valse online recensies zijn een vorm 

van trolling, waarbij mensen misleidende 

informatie verspreiden om mensen schade 

toe te brengen. Een 'troll' maakt anderen 

online zwart of lokt ruzie/controverse uit. 

A�Tlkfl
"\ V�TIIIW� 'Jt 

Sybille las in magazine Goed Gevoel een artikel waarin 
stond dat 6 minuten lezen per dag je stressniveau zou 
verlagen. 

Eigenlijk leest Sybille niet graag, maar ze heeft het er 
wel voor over om haar stessniveau naar beneden te 
krijgen. Dus elke dag zet ze haar timer op 6 minuten, 
neemt er een boek bij en leest. 

Het artikel klopte echter niet helemaal. De journalist 
schreef het artikel naar aanleiding van een 
persbericht over resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek. Het persbericht en de journalist gingen 
echter nogal kort door de bocht en stelden de 
resultaten te simplistisch voor. 

Journalisten vertalen wetenschapsnieuws 

naar een breed publiek om mensen te 

informeren over nieuwe inzichten. Die artikels 

over wetenschap worden echter vaak te 

simplistisch en ongenuanceerd voorgesteld. 
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