
DOBBELSPEL 
Wat spelen we vandaag? 

Vandaag spelen we een soort laddercompetitie. Het is een spel waarvoor je veel vaardigheid 

nodig hebt, maar ook een beetje geluk. Wie eindigt op het einde van het spel bovenaan en 

mag zich kronen tot beste gezinslid? 

Wat heb je nodig? 

- 2 dobbelstenen 

- Papier, een pen en plakband 

- Materiaal voor de opdrachten 

Wat doe je eerst? 

Voor het spel begint schrijf je de naam van iedereen die meespeelt op een papier. Deze hang 

je onder elkaar aan de muur in een willekeurige volgorde.  

Hoe werkt het spel? 

→ Het doel van het spel is om op het einde bovenaan te eindigen 

→ Hoelang het spel duurt kies je zelf 

→ De manier waarop je bovenaan geraakt is door iemand uit je gezin uit te dagen 

en een duel te spelen 

→ Het spel dat je speelt, is het spel dat je dobbelt.  

→ Wanneer je iemand hebt uitgedaagd mag de uitgedaagde kiezen met hoeveel 

dobbelstenen er wordt gegooid 

→ Degene die uitdaagt mag dobbelen 

→  De duels staan onderaan dit document 

→ Je mag enkel personen die boven jou staan uitdagen voor een duel 

→ Ook mag je enkel de persoon uitdagen die één of twee plaatsen boven jou staat 

→ Wanneer degene die onderaan staat wint, wisselen zij van plaats, wint degene die 

bovenaan staat, blijven de plaatsen ongewijzigd 

Bijvoorbeeld: Baaike staat bovenaan, dus kan niemand uitdagen. Luna staat eerder onderaan en wil 

graag hogerop geraken. Ze daagt Baaike uit. Baaike kiest dat er moet gegooid worden met 1 

dobbelsteen. Luna gooit 4, dit wil zeggen dat het duel een schaar, steen, papier-battle is. Luna wint de 

battle. Baaike en Luna wisselen van plaats, waardoor Luna nu helemaal bovenaan staat.  
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Opdrachten 

1    Kot, kot, kedei-battle* 

2    Doe zo lang mogelijk handstand 

3    Doe zo snel mogelijk 10 kledingstukken aan 

4    Win een schaar, steen, papier-battle 

5    Doe je schoen los rond je voet en sjot hem zo ver mogelijk 

6    Doe zo snel mogelijk 3 gelukte bottle flips 

7    Speel hoger lager met een boek kaarten en raad er zoveel mogelijk juist 

8    Drink zo snel mogelijk een glas water leeg 

9    Zoek zo snel mogelijk het voorwerp dat iemand anders je zegt 

10 Doe zoveel mogelijk kikkersprongen in 1 minuut 

11 Gooi zo ver mogelijk met een papieren vliegtuigje 

12 Eet zo snel mogelijk een snoepje op dat je op je voorhoofd legt zonder dat het valt 

 

VEEL SPEELPLEZIER! 

*Kot, kot, kedei is een spel dat niet iedereen zal kennen. Het gaat als volgt: Je gaat tegenover 

elkaar staan en doet je hand in een vuist net zoals bij schaar, steen, papier. In plaats van 

schaar, steen, papier te zeggen, zeg je kot, kot, kedei en open je je hand met een aantal 

vingers. De ander doet dit ook. Degene die als eerste het verschil kan zeggen tussen de twee 

getallen wint. Voor oudere groepen kan je dit spelen met twee handen.  

Bijvoorbeeld: Sam speelt kot, kot, kedei tegen Dries. ‘Kot, kot kedei’. Dries heeft 4 vingers en Sam heeft 

er 1. ‘3’ roept Sam supersnel. Dit klopt, dus Sam wint dit spel.  

 


