
STEF!!

Als er één spel is waar studenten bloedfanatiek in zijn, is het Stef Stuntpiloot. Maar wat is nou eigenlijk de 
beste manier om je kippen te beschermen tegen die Stef met zijn stuiterende stuntvliegtuig? Zijn er bepaalde 
tricks om te winnen? De belangrijkste voorwaarden om te stunten voor je op een rijtje.

Stunt en vliegwerk
Toen de nieuwe versie van het spel in 2011 in de verkoop ging, bleek de constructie lichter dan vroeger. Let er dus 
op dat je nu enigszins met beleid speelt. Sla je te hard dan vallen de muntjes (kippen) uit je bakje en ben je de pineut. 
Druk daarom met je vingers en sla niet met je vuist. Het beste kun je even proberen met welke vinger(s) je de meeste 
kracht kunt zetten.

Timing!
Timing is bij dit spel erg belangrijk. Als je een beetje door hebt hoelang het vliegtuigje in de lucht blijft wanneer iemand 
drukt, zou je kunnen gaan tellen om beter te kunnen bepalen wanneer je moet drukken.

Schakel de concurrentie uit
Vrijwel alle mensen die altijd winnen leiden hun tegenstanders af. Ga er maar eens op letten. Om niet te verliezen moet 
je het spel namelijk zo geconcentreerd mogelijk spelen. Je zou bijvoorbeeld roet in het eten van je tegenstander kun-
nen gooien door een sappige roddel te vertellen of iemand iets persoonlijks te vragen.

Oefening baart stunt
Voordat je het strijdtoneel betreedt, kun je best even thuis oefenen. Op deze manier leer je hoeveel kracht je moet 
zetten en train je je reactievermogen. Doe wel je ramen en deuren dicht, want uiteraard moet iedereen blijven geloven 
dat je voor het wegslaan van vliegtuigen je hand niet omdraait.

De juiste teamgenoot
Speel je als team van twee, kies dan iemand die het spel goed beheerst. Dat moet iemand zijn met een goede moto-
riek en reactievermogen. Let ook op hoe dronken iemand is. Al Stef Stuntpiloot iemand nog zo snel, de drank achter-
haalt hem/haar wel.

Niet indrinken
Als je wilt winnen is drank uiteraard je grootste vijand. Vele ambitieuze Steffers gingen ten onder aan hun eigen dron-
kenschap. Aangezien je tijdens het spelen niet ontkomt aan het nuttigen van alcohol, is het zaak om in ieder geval 
nuchter te zijn als je begint met spelen. Zodoende kun je het langer uithouden en veranderen je motoriek en concen-
tratievermogen niet in die van een visstick.

Succes en veel speelplezier!

TIPS


