
‘t Neutje    vertrek: 20:30
Leeuwarden/Ljouwert
Neude

Flater   21:00
Sneek/Snits
Oude Gracht

Boslust  21:30
IJlst/Drylts
Mariastraat

Van Velzen   22:00
Sloten/Sleat
Mariaplaats

De Morgenster   22:45
Stavoren/Starum
Oude Gracht

Stichtse Taveerne  23:25
Hindeloopen/Hylpen
Twijnstraat

Lebowski   00:00
Workum/Warkum
Domplein

De Bastaard 00:30
Bolsward/Boalsert
Jansveld

‘t Pandje   01:00
Harlingen/Harns
Nobelstraat

Potdeksel   01:45
Franeker/Frjentsjer
Lucas Bolwerk

Marktzicht  02:30
Dokkum/Dokkum
Breedstraat

‘t Neutje    03:15
Leeuwarden/Ljouwert
Neude
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Adternatieve 11-kroegentochtlingo:

Klunen = de straf bij het verliezen van een spelletje als je nog niet aan het klunen bent
Op je muil gaan = spelletje verliezen terwijl je aan het klunen bent. Drink een shot om weer recht overeind te komen
Er ligt een wak bij Hindeloopen = De Vingerhoed is al dicht
Iemand uit de wind houden = een shot voor iemand pakken
Koek en zopie = ‘t Polleke (of ergens anders wat te eten halen)
Een verdekte stempelpost ontdekken = een extra biertje doen in een kroeg die niet op de lijst staat
Tegenwind = een extra biertje doen in een kroeg die wel op de lijst staat

ik moat mige - ik moet pissen
it hert út it liif koarje - nekken
heal bezopen is wei smieten jild - half bezopen is weggegooid geld

Dobbels:
-Mexxen
-Wie gooit het hoogst

Kaarten:
-Bussen
-Black jack/ 21en
-Toepen
-31en
-Hartenjagen
-Pesten
-Stiften
-Ezelen
-Presidenten
-Paardenrennen
-Kwartetten
-Shithead

Spellen die je kan spelen (zelf aanpassen of iets leuks verzinnen kan natuurlijk ook):

-De barvrouw vragen wie er het minst uitziet of hij/zij aan een Elfstedentocht meedoet (verplicht!)
-Perry

-Maak zoveel mogelijk woorden met de letters van Elfstedentocht
-Wie ben ik?

-... kun je leren (op de puntjes een woord/zinnetje dat rijmt op eren, om de beurt, als je niks hebt: drinken)
-Zo snel mogelijk adten
-Wie gokt het dichtst bij zijn alcoholpercentage van het speciaalbiertje
-Rock paper scissors
-Wie vertelt de slechtste mop
-30 seconds (zelf lijstjes maken op bierviltjes)
-Poolen of darten (als dat voorhanden is in de kroeg)
-Two truths and a lie
-Ik heb nog nooit...

Adternatieve 11-kroegentochtlingo:

Klunen = de straf bij het verliezen van een spelletje als je nog niet aan het klunen bent
Op je muil gaan = spelletje verliezen terwijl je aan het klunen bent. Drink een shot om weer recht overeind te komen
Er ligt een wak bij Hindeloopen = De Vingerhoed is al dicht
Iemand uit de wind houden = een shot voor iemand pakken
Koek en zopie = ‘t Polleke (of ergens anders wat te eten halen)
Een verdekte stempelpost ontdekken = een extra biertje doen in een kroeg die niet op de lijst staat
Tegenwind = een extra biertje doen in een kroeg die wel op de lijst staat

ik moat mige - ik moet pissen
it hert út it liif koarje - nekken
heal bezopen is wei smieten jild - half bezopen is weggegooid geld

Dobbels:
-Mexxen
-Wie gooit het hoogst

Kaarten:
-Bussen
-Black jack/ 21en
-Toepen
-31en
-Hartenjagen
-Pesten
-Stiften
-Ezelen
-Presidenten
-Paardenrennen
-Kwartetten
-Shithead

Spellen die je kan spelen (zelf aanpassen of iets leuks verzinnen kan natuurlijk ook):

-De barvrouw vragen wie er het minst uitziet of hij/zij aan een Elfstedentocht meedoet (verplicht!)
-Perry

-Maak zoveel mogelijk woorden met de letters van Elfstedentocht
-Wie ben ik?

-... kun je leren (op de puntjes een woord/zinnetje dat rijmt op eren, om de beurt, als je niks hebt: drinken)
-Zo snel mogelijk adten
-Wie gokt het dichtst bij zijn alcoholpercentage van het speciaalbiertje
-Rock paper scissors
-Wie vertelt de slechtste mop
-30 seconds (zelf lijstjes maken op bierviltjes)
-Poolen of darten (als dat voorhanden is in de kroeg)
-Two truths and a lie
-Ik heb nog nooit...


