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Extra uitleg speelkaarten 

Een pak kaarten bestaat uit 52 speelkaarten en meestal 
2 jokers. In dit spelregelboekje hebben we het vaak over 
harten, klaver, ruiten en schoppen. Dit noem je de kleuren. 
Van elke kleur zitten er 13 soorten in:
- de cijfers 2 tot en met 10
- boer, vrouw, heer en aas.
Bij de meeste spellen is de 2 het laagst en de aas het 
hoogst. Als dit anders is, leggen we het uit.

De 4 kleuren zien er zo uit:

     klaver             ruiten          schoppen      harten

  

  boer            vrouw                heer                 aas

De spellen in dit spelregelboekje zijn geschikt voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Vind je het nog wat lastig om de uitleg 
helemaal te lezen? Vraag dan een volwassene om je te 
helpen.

BB

B B

88

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  12-0

AA

A A

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  22-0      

VV

V V

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  12-0

HH

H H

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  12-0

VV

V V

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  12-0

AA

A A

kids_kaarten_front_62x95mm_vdm.qxp_©OCHEDA  22-0      



kaartspellen - 5

1. Memo
Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 pakken kaarten: 1 met rode achterkant, 1 met blauwe

Wie kent dit spel nou niet? Memo kun je natuurlijk ook 
met kaarten doen! Je kunt dit spel alleen spelen, maar 
ook met twee of meer personen. Pas het aantal kaarten 
aan op het aantal spelers: bijv. 10 paren per persoon. De 
kaarten hebben verschillende kleuren op de achterkant, 
het gaat erom dat de voorzijdes hetzelfde zijn.

Pak een aantal paren (van twee dezelfde kaarten, bijvoor-
beeld 2 harten azen) en leg deze ondersteboven op tafel, 
in de vorm van een vierkant of rechthoek. Nu is het een 
kwestie van setjes zoeken! Onthoud goed waar de kaar-
ten liggen. Als je een paar vindt, mag je deze kaarten voor 
je op tafel neerleggen. Is de tweede kaart die je omdraait 
niet hetzelfde? Dan draai je ‘m weer ondersteboven om, 
op dezelfde plek. Hoe snel krijg jij dat voor elkaar? De 
speler met de meeste paren wint het spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten

Dit spel is geschikt voor 2 of meer spelers. Je speelt het 
met de kaarten 7 tot en met de aas. De rest van de kaar-
ten leg je aan de kant.
 
Simon de schoorsteenveger is eigenlijk een ‘zwarte piet’-
-spel met speelkaarten. Eerst haal je 3 heren uit het pak 
kaarten: dit zijn de kaarten met de letter H erop. 1 heer 
blijft in het spel en is de zwarte piet. Schud de kaarten en 

2. Simon de schoorsteen-
veger
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verdeel ze onder de spelers. Iedere speler mag nu kijken 
of hij een paar heeft: 2 gelijke kaarten van een gelijke 
kleur. Dus twee rode vrouwen, 2 zwarte zevens etc. Paren 
mag je gelijk op tafel wegleggen.  

Nu begint het spel. Iedereen mag om de beurt een kaart 
trekken bij zijn of haar linker buurman. Als je hierdoor 
een paar kan maken, mag je deze kaarten wegleggen. 
Aan het eind van het spel blijft alleen de heer over. Houd 
jij deze als enige kaart nog in je hand? Dan heb je verlo-
ren!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- 10 fiches

Dit spel speel je met 32 kaarten: van harten, klaver, 
schoppen en ruiten de 7 tot en met de aas. Het spel is 
geschikt voor drie of meer spelers. 

Verdeel alle kaarten onder de spelers: iedereen krijgt er 
even veel. In het midden van de tafel leg je een aantal 
fiches, eentje minder dan het aantal spelers. Dat is de 
pot. Je moet nu zo snel mogelijk een set van vier kaarten 
bij elkaar verzamelen, bijvoorbeeld vier vrouwen, vier 
azen etc... De jongste speler begint. Het spel wordt in de 
richting van de wijzers van de klok gespeeld.

Als je aan de beurt bent, mag je een kaart aan je linker 
buurman geven. Daarna trek je een kaart bij je rech-
ter buurman. Heb je een set van vier kaarten, dan mag 
je deze kaarten op tafel leggen en een fiche uit de pot 
pakken. Wie als laatste een serie heeft, krijgt geen fiche 
meer en is dus de verliezer van dit spel! 

3. Vier dezelfde
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 of 2 pakken kaarten, inclusief de jokers

Als je met 2, 3 of 4 personen speelt, kun je met 1 pak 
kaarten spelen. Als je het spel langer wilt laten duren, of 
met meer dan 4 personen speelt, kun je met 2 pakken
kaarten spelen. Alle spelers krijgen hetzelfde aantal 
kaarten, bijvoorbeeld 7. Leg de rest van de kaarten in het 
midden op tafel neer. Dit heet de pot.

Je speelt dit spel in de richting van de wijzers van de 
klok. Om het spel te beginnen, mag de jongste speler een 
kaart opleggen. Dit kan elke kaart zijn, als het maar geen 
pestkaart is. Daarna mag elke speler om de beurt een 
kaart opleggen, op de stapel in het midden. De kaart die 
je oplegt, moet hetzelfde zijn als de bovenste kaart van 
de stapel: dezelfde kleur of dezelfde soort. Je mag op een 
ruiten 6 dus alle zessen èn alle ruiten opleggen.

Als je niet op kunt leggen, moet je een kaart van de pot 
pakken. Als de kaart, die je net hebt getrokken, wel opge-
legd zou kunnen worden, mag je deze niet meer opleggen 
in dezelfde beurt. 

Let op: als je nog maar 1 kaart hebt, moet je op de tafel 
kloppen en zeggen ‘laatste kaart’. Als je dit vergeet, en 
jouw medespelers dit door hebben, moet je 5 kaarten uit 
de pot pakken! Dit geldt ook als je per ongeluk klopt als je 
nog twee of meer kaarten hebt.

Speciale kaarten
Sommige kaarten hebben een bijzondere betekenis. Je 
hebt pestkaarten en beurtwisselkaarten.  
 

4. Pesten
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Pestkaarten
• een 2: de volgende speler pakt twee kaarten uit de pot
• een joker: de volgende speler pakt 5 kaarten uit de 
pot. Als deze speler ook een joker heeft, mag hij deze 
opgooien. In dit geval pakt de volgende speler 10 kaarten 
uit de pot! De speler, die de laatste joker heeft opgelegd, 
mag daarna de kleur van het spel bepalen door zelf een 
kaart op te gooien. Een joker mag op alle kaarten gegooid 
worden.
 
Beurtwisselkaarten
een 7: de speler, die deze kaart speelt, mag nog een kaart 
opgooien van dezelfde kleur (“zeven blijft kleven”)
een 8: de speler, die na jou aan de beurt is, moet een 
beurt overslaan (“acht wacht”)
een boer: de speler, die deze kaart speelt, mag een kleur 
kiezen: je maakt het bijvoorbeeld ruiten in plaats van 
harten. Een boer mag op alle kaarten gelegd worden, los 
van welke kleur of soort dit is
een aas: de volgorde, waarin de spelers aan de beurt zijn, 
keert om (“aas draai”)

De eerste speler, die geen kaarten meer in zijn of haar 
hand heeft, wint het spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- 40 fiches

Dit spel speel je met 32 kaarten: van elke kleur de 7 tot 
en met de aas. Het spel is geschikt voor drie of meer 
spelers.

Eerst kies je een bankier. Spreek met elkaar af, hoeveel 
fiches je per ronde inzet, bijvoorbeeld 2. Elke speler krijgt 

5. Kameroen
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3 kaarten van de bankier en legt die open voor zich op 
tafel. De bankier legt de rest van de kaarten als een ‘pot’ 
voor zich neer. Nu draait de bankier de bovenste kaart 
van de pot open. Als één van de spelers een kaart van 
dezelfde soort heeft als de bankier (bijvoorbeeld een 
vrouw), dan betaalt hij het vooraf afgesproken aantal 
fiches aan de bankier. 

Als je bij een volgende ronde voor de tweede keer moet 
betalen, dan moet je dubbel betalen (dus bijv. 2 x 2 = 4). 
Als je voor de derde keer moet betalen, dan moet je het 
driedubbele betalen. Daarna draaien de rollen om: de 
bankier moet de eerste keer betalen, de tweede keer 
dubbel en de derde keer driedubbel. 

Het spel is afgelopen als alle kaarten van de stapel op 
zijn. De speler met de meeste fiches wint.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten

Dit spel speel je met 32 kaarten: van elke kleur de 7 tot 
en met de aas. Het spel is geschikt voor twee of meer 
spelers.

Verdeel alle kaarten, zodat iedere speler een gelijk aantal 
krijgt. Bekijk je kaarten. Wie de harten zeven heeft, legt 
deze in het midden van de tafel. Dit spel wordt gespeeld 
in de richting van de wijzers van de klok. De volgende 
speler moet een kaart opleggen die in waarde eentje 
hoger of lager is. De kleur maakt niet uit. In dit geval moet 
je een acht opleggen (want de 6 zit niet in het spel). Iedere 
speler mag in dezelfde beurt een kaart opleggen die 
één hoger of lager is, zolang hij kan. Heb je als je aan de 
beurt bent geen passende kaart, dan gaat de beurt naar 

6. Kaartdomino
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de volgende speler. Wie als eerste al zijn kaarten heeft 
opgelegd is de winnaar!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- 10 fiches per speler + 10 extra voor de bankier

Dit spel speel je met 32 kaarten: van elke kleur de 7 tot 
en met de aas. Het spel is geschikt voor twee of meer 
spelers.

Kies een bankier. Iedere speler, maar ook de bankier, 
krijgt hetzelfde aantal fiches; 10 stuks per persoon. De 
bankier verdeelt de kaarten tussen alle spelers èn zich-
zelf, zodat iedereen evenveel kaarten krijgt.

Alle spelers mogen nu een stapel van hun eigen kaarten 
maken. Je zet daarna een van tevoren afgesproken aantal 
fiches in - bijvoorbeeld 2. Nu draaien de spelers hun hele 
stapeltje om, zodat de onderste kaart zichtbaar is. Heeft 
de bankier een hogere waarde dan de speler, dan krijgt 
de bankier de inzet. Heeft de speler een hogere waarde, 
dan krijgt hij de inzet dubbel terug van de bankier (2 x 2 = 
4 fiches).
 
Puntentelling:
Aas =  1  Tien =  10
Koning = 13  Negen =  9
Vrouw =  12  Acht =  8
Boer =  11  Zeven =  7
Zes =  6  Drie =  3
Vijf =  5  Twee = 2
Vier = 4
De aas is dus de slechtste kaart: dit wordt altijd betalen!

7. Stapels draaien
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Zo wordt het spel gespeeld tot elke kaart van de stapel
omgedraaid is geweest. Wie dan de meeste fiches heeft, 
wint het spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- snoepjes

Dit spel is geschikt voor drie of meer spelers. Leg de 
snoepjes in het midden van de tafel. Per speler doe je 4 
kaarten van dezelfde soort in het spel, bijvoorbeeld als 
er vier spelers zijn: vier heren, vier azen, vier tienen en 
vier zevens. Je moet proberen om zo snel mogelijk vier 
dezelfde kaarten te krijgen. 

De kaarten worden geschud en zó verdeeld, dat ieder-
een vier kaarten heeft. Het komt bijna nooit voor dat een 
speler bij het begin van het spel al vier gelijke kaarten 
heeft. Als dit wel zo is, heb je gelijk gewonnen! Het spel 
begint als alle spelers tegelijk “hop“ roepen. Je geeft 
dan tegelijkertijd één kaart door aan je linkerbuurman. 
Natuurlijk geef je een kaart door, die je zelf niet goed 
kunt gebruiken. Wie als eerste vier gelijke kaarten in zijn 
handen heeft, mag de snoepjes uit de pot hebben en is de 
winnaar van dit grappige spelletje.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 pakken kaarten

Dit spel is geschikt voor 2 tot 4 spelers. Leg alle kaarten 
neer op tafel, in verschillende stapeltjes. Het maakt niet 

8. Wie wil snoepen, snoept
maar mee

9. De eerste zal de laatste zijn
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uit hoeveel kaarten er in een stapeltje zitten, dat mag per 
stapeltje verschillen. Het aantal hoopjes maakt ook niet 
uit.

Nu mogen de spelers om de beurt één of meerdere 
kaarten pakken. Je mag zelfs een heel stapeltje pak-
ken maar… je mag niet uit verschillende stapeltjes één 
of meerdere kaarten pakken en je mag natuurlijk ook 
niet meerdere stapeltjes pakken. Degene die de laatste 
kaart(en) pakt, heeft gewonnen!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 of 2 pakken kaarten, afhankelijk van het aantal spe-
lers

Dit spel is geschikt voor meer dan twee spelers. Je kunt 
met kaarten natuurlijk een spelletje doen, maar je kunt er 
ook mee bouwen. Wie kan de hoogste toren bouwen? Jul-
lie moeten wel stil zitten en houd je adem in, want voor je 
het weet vliegen de kaarten weer over tafel! Tip: om het 
spannender te maken, kun je een timer instellen (bijvoor-
beeld een kookwekker). Wie bij het afgaan van de wekker 
de hoogste toren voor zich heeft staan, is de winnaar!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- pen en papier

Ezelen is een spel voor 4 tot 8 spelers, waarbij de snel-
heid erg hoog ligt. Het doel van het spel is om 4 dezelfde 
kaarten in je handen te krijgen. 

10. Bouw een toren

11. Ezelen
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10. Bouw een toren

11. Ezelen

Sorteer de kaarten. Als je met vier spelers speelt, haal 
je de azen, heren, vrouwen en boeren uit het kaartspel 
(je speelt dus met 1 soort per speler). Met deze kaarten 
speel je het spel; de rest van de kaarten leg je aan de 
kant.

Schud de kaarten en verdeel ze in een gelijk aantal onder 
alle spelers. Elke speler mag nu voor zichzelf beslissen 
welke kaarten hij wil verzamelen, om uiteindelijk 4 de-
zelfde kaarten te krijgen. Alle spelers pakken 1 kaart van 
zichzelf die ze niet nodig hebben, en schuiven deze door 
naar de speler links. Dit herhaal je, tot iemand 4 dezelfde 
kaarten heeft. Als jij 4 dezelfde kaarten hebt, doe je het 
afgesproken gebaar. Bijvoorbeeld: je duim op de rand van 
de tafel plaatsen, of met je hand op het midden van de 
tafel slaan. 

Wie het laatst reageert, verliest de ronde en krijgt een 
letter, de letter E. Houd per speler op een briefje bij, wie 
welke letters heeft. Wie als eerste alle letters heeft en de 
‘EZEL’ is, verliest het spel. 

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten

Dit spel is geschikt voor 3 of meer spelers. Gebruik een 
volledig kaartspel van 52 kaarten, zonder de jokers. 
Verdeel de kaarten zo gelijk mogelijk onder de spelers. 
Spreek af, wie de startspeler wordt.

Liegen is een eenvoudig kaartspel, waarin je mag vals-
spelen, zolang je niet wordt betrapt. Het doel van het spel 
is, om als eerste je kaarten kwijt te raken. 

De startspeler noemt een kleur (klaveren, ruiten, harten, 

12. Liegen
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schoppen). Dit noemen we de actieve kleur. Hij legt als 
eerste een kaart uit zijn hand op de kop op tafel (deze 
kaart is het begin van de pot). 

Zo legt iedere speler steeds 1 kaart op de kop op deze 
stapel. Een speler mag in zijn beurt, in plaats van het 
spelen van een kaart, de vorige speler uitdagen door te 
zeggen: “Je liegt!”. Als de kaart, die de vorige speler als 
laatste heeft gespeeld (de bovenste van de stapel) van de 
actieve kleur is, heeft de speler niet gelogen en moet de 
uitdager de hele pot met kaarten pakken. Heeft de vorige 
speler wel gelogen, dan moet hij zelf de hele pot pakken.

De verliezer van een uitdaging bepaalt de nieuwe actieve 
kleur en mag de eerste kaart van de nieuwe pot neer-
leggen. Als je als eerste al je kaarten kwijt bent, heb je 
gewonnen!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten, inclusief 2 jokers

Oorlogje is een kaartspel voor minimaal 2 spelers. De 
waarde van de kaarten is als volgt: de laagste kaart is 
een 2. Na de cijfers komen de boer, vrouw, heer en de 
aas; de hoogste kaart is een joker. De kleur van de kaar-
ten maakt niks uit.

Spreek af wie de deler is: deze speler mag de kaarten 
schudden en ze één voor één aan alle spelers uitdelen 
met de afbeelding naar beneden. Iedereen maakt een net-
jes stapeltje van zijn kaarten en legt ze voor zich op tafel 
neer. De speler naast de deler mag beginnen. Deze speler 
mag nu de bovenste kaart van zijn stapel open op tafel 
leggen, zodat iedereen tegelijkertijd kan zien welke kaart 
het is. De andere spelers leggen daarna - net zoals de 

13. Oorlogje
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13. Oorlogje

eerste speler - ook hun bovenste kaart op tafel. De speler 
die de kaart met de hoogste waarde heeft, wint de slag 
en krijgt de kaarten van alle spelers. Hij mag ze onderop 
zijn eigen stapel leggen. De winnaar mag een nieuwe slag 
beginnen door weer de bovenste kaart van zijn stapel 
open op tafel te leggen. 

Als er twee of meer kaarten dezelfde hoogste waarde 
hebben, moeten die spelers allemaal nog twee kaarten 
op tafel leggen: één met de afbeelding op de kop en de 
andere leggen ze daar bovenop, met de afbeelding naar 
boven. De speler met de hoogste waarde van de open 
kaart krijgt alle kaarten die op tafel liggen, inclusief de 
gesloten kaarten. 

Als je geen kaarten meer op je stapeltje hebt ben je ‘af’ 
en mag je niet meer meedoen. De overgebleven spelers 
gaan door, totdat iemand alle kaarten heeft verzameld. 
Als het spel te lang duurt en niemand alle kaarten heeft, 
wint de speler met de meeste kaarten.

Voorbeeldspelletjes
Speler 1: 7
Speler 2: 4
Speler 3: heer
Speler 4: 9
Speler 3 wint de slag

Speler 1: 5
Speler 2: vrouw
Speler 3: 8
Speler 4: vrouw
Speler 2 en 4 moeten duelleren.
Open kaart speler 2: 3
Open kaart speler 4: 6
Speler 4 wint en krijgt alle kaarten die in de pot liggen.
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 of 2 pakken kaarten

Dit spel is geschikt voor 2 of 4 personen. Voor iedere 2 
spelers heb je één volledig kaartspel nodig. Speel je met 
4 spelers, dan gebruik je dus alle kaarten. De spelers 
moeten recht tegenover elkaar zitten.

Het doel van dit spel is, om zo snel mogelijk al je kaarten 
kwijt te raken. Schud alle kaarten en verdeel ze onder de 
spelers. Elke speler maakt nu 5 stapels van zijn kaarten, 
waarbij alle kaarten op de kop liggen. Je moet tijdens het 
hele spel goed kunnen zien hoeveel kaarten er bij elke 
speler liggen. Je legt de kaarten op deze manier neer: 
1 kaart; 2 kaarten; 3 kaarten; 4 kaarten; 5 kaarten. Elke 
bovenste kaart mag je omdraaien. Heb je nu dubbele 
kaarten? Die mag je op elkaar leggen. De kaart(en), die je 
hiermee vrijspeelt, mag je weer omdraaien. Leg de rest 
van de kaarten als pot neer op tafel. 

Iedereen draait de bovenste kaart van zijn pot om: leg 
deze naast de pot neer. Dan kan het spel beginnen. De 
bedoeling is dat je zoveel mogelijk kaarten van groot naar 
klein of van klein naar groot op de open kaart naast de 
pot legt. Je mag jouw kaarten ook op de open kaart van 
jouw medespeler(s) leggen! De kaarten moeten altijd 
opeenvolgend zijn.

Een aantal voorbeelden :
2-3-4-5-6-7 3-4-5-4-3-4-5
8-9-10-boer 4-3-2-aas-koning

Als niemand meer kan aanleggen, draait iedere speler de 
volgende kaart van zijn pot open en worden de kaarten 
daar weer aangelegd.

14. Zenuwen
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14. Zenuwen Je houdt tijdens het spel altijd 5 stapels. Heb je een 
positie vrij gespeeld? Dan mag je een kaart van een ander 
stapeltje hier neerleggen. Zo krijg je altijd genoeg opties 
om op te leggen. Dit is een spel zonder beurten: leg dus 
zo snel mogelijk je kaarten op voordat een andere speler 
je voor is! Heb je nog maar 5 kaarten op tafel liggen? Dan 
mag je ze in je handen nemen - dit maakt de eindfase van 
het spel spannender. 

Een ronde is afgelopen wanneer een speler al zijn kaar-
ten kwijt is, behalve zijn pot. Dan moet je zo snel mogelijk 
op een stapeltje met zojuist gespeelde kaarten slaan. 
Je gokt natuurlijk altijd op het kleinste stapeltje, want 
deze kaarten worden dan jouw pot toegevoegd. Schud de 
kaarten en maak weer 5 stapeltjes van de kaarten en leg 
de rest apart als pot.

Het kan zo zijn, dat de speler die al zijn kaarten als eerst 
had uitgespeeld, eindigt met het grootste stapeltje kaar-
ten van de tafel, omdat andere spelers hem voor waren 
met slaan.

Je bent de winnaar van het spel als je na het maken van 
je 5 stapeltjes geen kaarten meer over hebt, en de ronde 
wint, die er gespeeld wordt. Je slaat dan op een leeg sta-
peltje kaarten (niet bestaand stapeltje kaarten). Je bent al 
je kaarten kwijtgeraakt en hebt het spel gewonnen!
Tip: als je het spel moeilijker wilt maken, kun je proberen 
het met 1 hand te spelen (één hand achter je rug houden).

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten

Wippen is een kaartspel dat je vanaf twee personen kunt 
spelen. Het enige wat je nodig hebt is een set van 52 

15. Wippen
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speelkaarten. 

Om te beginnen, deel je de kaarten met de klok mee. Dit is 
meteen ook de speelrichting. De persoon die deelt, geeft 
elke speler steeds twee kaarten gesloten kaarten. Voor 
hij zichzelf kaarten geeft, legt hij er ook twee open - dus 
met de afbeelding zichtbaar - op tafel. Er worden twee 
rondes gedeeld: in totaal krijgt elke speler vier kaarten en 
liggen er vier kaarten op tafel, in de pot.

Vervolgens gaat elke speler om de beurt één van zijn 
kaarten opleggen. Dit kan op twee manieren. De eerste 
optie is om een kaart van dezelfde soort uit de pot te 
pakken (de kleur van de kaart speelt geen rol). Als je 
niet dezelfde kaart kunt pakken, leg je een kaart in de 
pot. Wanneer een speler de laatste kaart uit de pot pakt, 
kan de andere speler niet anders dan één van zijn eigen 
kaarten neer te leggen in de pot. Heeft elke speler zijn 
vier kaarten weggelegd? Dan moet je opnieuw kaarten 
(per 2 stuks) delen. Deze ronde leg je geen kaarten meer 
terug in de pot. De speler die als laatste kaarten uit de pot 
haalt, is de winnaar van dit spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- pen en papier
 
Dit spel kan worden gespeeld door een even aantal spe-
lers (het liefst 4). Je speelt dit spel met de kaarten 7 tot 
en met de aas. 

Bepaal wie de deler is. Hij geeft alle spelers 4 willekeuri-
ge kaarten. De andere spelers mogen niet zien welke 
kaarten je hebt! Als het delen aan de spelers klaar is, 
worden daarna in het midden van de tafel 4 kaarten open 

16. Ruilhandel
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16. Ruilhandel

op tafel gelegd. De kaarten, die over zijn, leg je aan de 
kant.

Nu mag iedere speler om de beurt zijn eigen kaart 
ruilen met een kaart in het midden van de tafel. Het is 
de bedoeling, om uiteindelijk vier kaarten van dezelfde 
kleur te verzamelen, of vier kaarten van dezelfde soort. 
De pot met kaarten, die open op tafel liggen, verandert 
dus continu! Ruilen hoeft niet, het mag. Je mag maar 
één kaart per keer ruilen. Als alle spelers klaar zijn met 
ruilen, tel je het aantal punten op. Als je een viertal hebt, 
win je altijd. Als er geen spelers zijn met een viertal, dan 
geldt de volgende puntentelling voor de kaarten die je in 
je hand hebt: 
Aas 11 Tien 10   Koning 10 
Negen 9 Vrouw 10 Acht 8 
Boer 10 Zeven 7 
Noteer elke ronde de punten. De speler, die na een afge-
sproken aantal rondes het minste aantal punten heeft, 
heeft gewonnen!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten
- pen en papier

Dit spel is geschikt voor 1 speler en wordt gespeeld met 
één volledig pak kaarten, zonder jokers. Het doel is, om 
alle kaarten in de 3 torens weg te spelen, door telkens 
een kaart uit de torens te kiezen met een waarde die 1 
hoger of lager is dan de waarde van de kaart op de stapel.

Schud het kaartspel, en maak drie torens. De onderste rij 
heeft 10 kaarten naast elkaar, de rij hierboven 9 kaarten; 
dan maak je drie torens door in de rij hierboven 3 x 2 
kaarten te leggen en de rij hierboven 3 kaarten (3 x 1). 

17. Fun Towers
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Hieronder staat een voorbeeld. Om het overzichtelijk te hou-
den, is alleen de onderste rij kaarten zichtbaar; in werkelijk-
heid liggen alle kaarten met de waarde naar boven op tafel. 
De rest van het kaartspel is de deelstapel. Je draait 1 kaart 
van de deelstapel om. Nu is het de bedoeling om kaarten uit 
de piramide te pakken die 1 kaart hoger of lager zijn dan de 
kaart die je hebt omgedraaid van de deelstapel. Je moet wel 
eerst met de onderste rij kaarten beginnen! Als een kaart 
aan de onderkant vrij ligt, mag je ‘m gebruiken. Je mag lan-
gere reeksen maken zoals je ziet in het voorbeeld: boer - 10 
- 9 - 8 - 9 - 8. Per weggespeelde kaart uit de torens krijg je 
10 punten. De toren bevat 28 kaarten, er zijn dus maximaal 
280 punten te verdienen.
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 Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 of 2 pakken kaarten afhankelijk van het aantal spelers,       
   inclusief de jokers
- pen en papier

Jokeren kan met minimaal 2 personen worden gespeeld, 
maar ook met meerdere mensen of een grote groep. Het 
doel van het spel is, om zoveel mogelijk kaarten (punten) 
kwijt te raken, door setjes of rijen te maken. Aan het begin 
van het spel krijg je 13 kaarten, en die moet je zo snel 
mogelijk weer kwijt raken, in de goede combinaties. Daar 
zijn 2 manieren voor: 
- door het maken van setjes: een set moet uit drie of vier 
kaarten met dezelfde soort bestaan;
- door het maken van rijen: een rij moet uit minimaal drie 
opéénvolgende kaarten van dezelfde kleur bestaan.

Elke speler krijgt dus 13 kaarten in zijn hand; de rest 
van de kaarten leg je met de kop naar beneden op tafel 
neer. Dat is de pot. Elke speler pakt een kaart uit de pot 
en probeert daarmee een set of rij te maken om op tafel 
te leggen. Daarna moet je een kaart open wegleggen. De 
speler, die daarna aan de beurt is, heeft dan de keuze om 
die open kaart te pakken, of een gesloten kaart van de pot. 
Als je ‘op tafel ligt’ mag je ook aanleggen bij sets en rijen 
van jezelf en van anderen. De joker heeft in dit spel een 
speciale functie. Je mag ‘m aan elke kaart aanleggen; je 
moet wel even van tevoren aangeven voor welke kaart hij 
geldt. De joker mag later ook weer omgeruild worden voor 
die kaart waarvoor hij op tafel lag. Dat mag alleen als je al 
een rij of set op tafel hebt liggen.

18. Jokeren
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De waarde van de kaarten:
joker   25 punten
aas   11 punten
heer, vrouw en boer 10 punten
2 t/m 10   2 tot en met 10 punten

Als je al je kaarten op tafel hebt liggen, èn een laatste 
kaart hebt om weg te leggen, ben je de winnaar! De rest 
van de spelers moeten nu het aantal punten optellen van 
de kaarten die ze nog in hun hand hebben. Dat zijn straf-
punten. Noteer van alle spelers het aantal punten. Na een 
vooraf afgesproken aantal ronden is het spel afgelopen. 
De speler met het minste aantal punten is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten, inclusief de jokers
- pen en papier

Het doel van dit spel is om zo snel mogelijk je kaarten 
kwijt te raken, zodat je niet als laatste uit bent. Als je als 
laatste uit bent, ben je namelijk de spreekwoordelijke 
‘Shithead’. Dit spel kent dus geen winnaar, alleen een 
verliezer. Je kun het spelen met 2 tot 6 personen en je 
gebruikt een volledig pak kaarten inclusief jokers.

De kaarten worden als volgt verdeeld: iedereen krijgt drie 
kaarten die je niet mag bekijken (face down). Bovenop elk 
van deze kaarten wordt een kaart open gelegd (face up). 
Hierna krijgt elke speler nog eens 3 kaarten. Deze mag 
je in je hand nemen en bekijken. Je mag deze kaarten 
ook omwisselen met de kaarten die bovenop liggen (de 
face up-kaarten). Verder op vind je de uitleg, waarom dit 
handig kan zijn. In het midden ligt de rest van de kaarten, 
op de kop. Dat is de pot. Leg van deze stapel 1 kaart open. 
De speler met de klaver 3 mag beginnen. Als niemand 

19. Shithead!
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19. Shithead!

een klaver 3 heeft, dan mag de speler met een schoppen, 
harten of ruiten 3 beginnen. Als niemand een 3 in zijn 
hand heeft, dan mag degene met een 4 beginnen etc. Iede-
re keer dat je aan de beurt bent, mag je één of meerdere 
kaarten op de open kaart in het midden gooien. Daarna 
pak je een kaart van de pot. Vervolgens is de volgende 
speler aan de beurt. De stapel met open kaarten bouwt 
zich dus op. Wanneer je niet de juiste kaart(en) op kunt 
leggen, moet je de hele stapel met open kaarten in het 
midden pakken!

De volgorde van de kaarten is standaard: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas. De regels voor het spelen 
van de kaarten zijn:
- je gooit altijd een kaart op die in waarde gelijk is of hoger
- je mag ook meer kaarten opleggen, als het aantal maar 
hoger of gelijk is aan het getal dat er ligt en de kaarten 
van dezelfde waarde zijn (op een 3 kun je dus bijv. 2  
drieën leggen, of 2 vijven)

Sommige kaarten hebben een andere betekenis:
- 2: mag altijd opgegooid worden en zorgt voor een soort 
   herstart van het spel (omdat het de laagste kaart is)
- 8 en joker: mag altijd opgegooid worden en is transpa- 
  rant. Dus als een speler een boer opgooit en de volgende  
  speler een 3, moet de volgende speler een boer of hoger  
  opgooien 
- 7: mag altijd opgegooid worden bij een 7 of lager, de vol- 
  gende speler moet eenmalig ook een 7 of lager opgooien.  
  De speler daarna moet weer hoger opgooien 
- 10 en 4 dezelfde kaarten: mag altijd opgegooid worden.  
   De stapel kaarten wordt dan omgedraaid en weggelegd.     
   De speler die de 10 opgooit mag een nieuwe stapel be- 
   ginnen. De speler die de 10 neerlegde, mag zelf begin- 
   nen. De 10 moet wel passen, en mag dus niet zomaar 
   worden neergelegd. Liggen er van dezelfde waarden  
   vier dezelfde kaarten op elkaar, dan wordt de stapel ook  
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   weggehaald. Dus als speler 1 een zes opgooit, speler 2  
   twee zessen en speler 3 de laatste zes, dan wordt de  
   stapel weggehaald. Ook als er een speler in één keer 4  
   dezelfde kaarten neerlegt, wordt de stapel weggehaald.  
   Maar er mag dus geen andere kaart tussen liggen! 

Als de kaarten zijn verdeeld mag je eenmalig de kaarten 
die je in je hand hebt wisselen met de kaarten die open op 
tafel liggen. Het slimste is om de beste kaarten op tafel 
te leggen en de slechtste in je hand te houden. Je speelt 
eerst met de kaarten die je in je hand hebt. Op een gege-
ven moment zijn de kaarten van de pot op. Je kunt dan 
dus geen kaart pakken. Je speelt dan eerst de 3 kaarten 
weg, die je open voor je hebt liggen. Tenslotte speel je 
met de kaarten die omgedraaid op tafel liggen. Deze 
heb je niet gezien, en het is dus een gok welke kaart je 
opgooit. Op deze manier kan het spel op het laatst veras-
sende wendingen krijgen. Wie als laatste nog kaarten in 
zijn hand of voor zich op tafel heeft liggen, is de Shithead!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 pak kaarten 

Patience is een populair kaartspel voor 1 persoon. Het 
doel van het spel is om 4 stapels in één kleur met een  
oplopende volgorde te maken.

Schud de kaarten en maak daarmee 7 stapels met 
kaarten, die je op de kop naast elkaar op tafel legt. De 
eerste stapel bestaat uit 1 kaart, de tweede uit 2 kaarten, 
enzovoort. Op pagina 27 kun je een voorbeeld hiervan 
vinden. Leg de kaarten die je overhoudt, op de kop onder 
jouw 7 stapels. Deze stapel noemen we de ‘pot’. Draai nu 
de bovenste kaart van elk van de 7 stapels om.

20. Patience
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20. Patience

Je mag elke open kaart op een kaart van een andere 
stapel leggen, als deze kaart direct aansluit op de kaart 
waar je hem naartoe verplaatst. Een kaart sluit aan als 
de waarde ervan één lager is èn van een andere kleur is. 
De volgorde van de kaarten is: heer, vrouw, boer, 10, 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aas. Je wisselt steeds rood (harten en 
ruiten) en zwart (klavers en schoppen af. Een schoppen 
3 mag dus op een harten 4 gelegd worden, en een ruiten 
boer mag op een klaver vrouw. Je legt op de 7 stapels 
de kaarten steeds onder elkaar neer, zodat je kunt zien 
welke rijtjes er liggen. 

Naast het vormen van rijen op de 7 stapels, heb je nog 
een mogelijkheid om je kaarten weg te spelen. Het doel 
van het spel is namelijk om 4 stapels te maken, elk van 1 
kleur (ruiten, schoppen, klaver en harten). Deze stapel leg 
je boven de 7 stapels neer en moet beginnen met de aas, 
daarna de 2, enzovoort. Elke aas mag je dus naar boven 
op een nieuwe stapel leggen, en daarop ga je verder 
werken. Deze kaarten komen bovenop elkaar te liggen, de 
hoogste bovenop.

Als je een kaart naar een andere stapel verplaatst hebt, 
waardoor een stapel alleen maar uit kaarten bestaat die 
op de kop liggen, mag je de bovenste kaart omdraaien. 
Als je niks meer kunt met de kaarten die je open hebt lig-
gen, dan pak je één kaart van de pot en je draait deze om. 
Is de pot op, draai hem dan om en gebruik ‘m opnieuw.

Heb je van de 7 beginstapels 1 positie vrij gespeeld, dan 
mag je daar een nieuwe stapel beginnen met een koning. 
Je mag ook rijtjes met kaarten onderling verplaatsen. Ligt 
er op een stapel een rijtje met 8 - 7 - 6 en heb je een 9 in 
de juiste kleur open liggen, dan mag je het rijtje verplaat-
sen, zodat je de kaart onder de 7 om kunt draaien.
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Je wint, als je alle 4 stapels bovenaan helemaal hebt 
gemaakt, dus van de aas tot de koning. Het kan ook ge-
beuren dat je vastloopt. Dan verlies je het spel.
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 3 dobbelstenen 
- pen en papier

Dit spel is geschikt voor 2 of meer spelers. Iedereen mag 
maximaal 10 keer gooien. Het doel van het spel is, om zo 
snel mogelijk met 3 dobbelstenen vijf ogen te gooien. 
Gooi om de beurt; de jongste speler mag beginnen. 
Noteer van elke speler hoeveel worpen hij nodig had, om 
met 3 dobbelstenen vijf ogen te gooien. Wie dit met het 
minste aantal worpen lukt, heeft dit spel gewonnen.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen 
- voor elke speler 10 fiches

Dit spel kun je spelen met 2 tot 5 spelers. Het doel van 
dit spel is, om jouw fiches zo snel mogelijk kwijt te raken. 
Want de speler, die als eerste alles kwijt is, heeft gewon-
nen. 

Elke speler heeft aan het begin van het spel zijn 10 fiches, 
muntjes of lucifers voor zich liggen. Nu ga je om de beurt 
gooien met de dobbelsteen. Elke speler mag één keer 
gooien. Voordat je gooit met de dobbelsteen, moet je een 
voorspelling doen, zoals “Ik gooi een zes.“ Gooi je inder-
daad het voorspelde getal, mag je een fiche in het midden 
van de tafel leggen. Klopt je voorspelling niet, hoef je ook 
niks in te leveren en is de volgende speler aan de beurt. 
Zo ga je door, totdat één speler al zijn fiches kwijt is. Hij of 
zij is de winnaar van dit spel! 

21. Vijf-vinger spel

22. Magisch getal

dobbelspellen - 27
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23. Jule

24. Alle negen

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen
- pen en papier

Dit spel kun je met elk aantal deelnemers spelen. Je 
dobbelt om de beurt: de jongste speler mag beginnen en 
je speelt in de richting van de wijzers van de klok. 

Iedereen mag proberen, om zo snel mogelijk alle ogen 
van 1 tot en met 6 èn weer terug in de juiste volgorde 
te gooien. Gooi je bijvoorbeeld een 1, dan schrijf je dit 
getal op een briefje en moet je bij de volgende worp een 
2 gooien. Lukt dit niet, dan geef je de dobbelsteen aan 
de volgende speler. Wie alle getallen van 1 t/m 6 heeft 
gegooid, begint met het ‘retour’spel. Dan moet je dus van 
6 naar 1 gooien. Je wint het spel als je als eerste weer 
terug bent bij 1!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- 9 fiches
- pen en papier

Elke speler mag bij dit spel proberen, de in de eerste 
speelfase gewonnen fiches in de tweede fase zo snel 
mogelijk weer kwijt te raken. Dit spel is geschikt voor 2 of 
meer spelers.

Aan het begin van het spel leg je 9 fiches in het midden 
van de tafel. Elke speler mag per ronde één keer met een 
dobbelsteen gooien. Haal je met deze worp meer dan 9 
ogen, dan moet je zoveel fiches pakken, als jouw worp het 
aantal negen overschrijdt. Dus bij 10 ogen 1, bij 11 ogen 
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twee en bij 12 ogen 3 fiches. Als je exact 9 ogen of minder 
gooit, hoef je niks te pakken en is de volgende speler aan 
de beurt. Dit gaat net zo lang door, totdat alle fiches zijn 
verdeeld. 

Nu begint de tweede speelfase: alle spelers, die geen 
fiches voor zich hebben liggen, vallen nu af. Het dobbe-
len gaat op dezelfde manier als in de eerste fase verder 
– met één verschil – je telt alle ogen boven de 9 omge-
keerd, wat betekent dat je dit aantal fiches weer terug 
mag leggen. Wie als eerste al zijn fiches kwijt is, heeft 
gewonnen.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel wordt met 2 dobbelstenen gespeeld en is ge-
schikt voor 2 of meer personen. Je wint, als je precies 14 
ogen gooit, of zo dicht mogelijk daaronder blijft. 

De eerste ronde gooi je met 2 dobbelstenen; de tweede 
met 1 dobbelsteen. Probeer in zo weinig mogelijk worpen 
op het getal 14 te komen. Gooi je in de eerste ronde 2 x 
6? Dan heb je 12 ogen gegooid en moet je bij de tweede 
ronde met 1 dobbelsteen laag gooien. Gooi je dan een 
1? Dan noteer je 6 + 6 + 1 = 13 punten. Ga je over de 14 
heen? Dan is deze ronde voor jou afgelopen en heb je 
geen punten. Houd van elke speler de score bij op een 
papiertje. Tel na een afgesproken aantal rondes de scores 
bij elkaar op. De speler met de hoogste score wint!

23. Jule

24. Alle negen

25. Gooi 14!
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen

Dit spel is geschikt voor 2 tot 6 spelers. Elke speler 
noemt een getal tussen de 1 en de 6 en probeert
dit getal zo snel mogelijk te gooien met de dobbelsteen. 
Wie hiervoor het vaakst moet gooien is de ‘Langzame 
Peter’ en heeft verloren.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier 

Wie het vaakst een 2 of een 5 gooit is de winnaar. Je 
speelt dit spel met twee of meer spelers.

Je gooit om de beurt. Elke speler mag met twee dobbel-
stenen één keer gooien. Je telt de ogen van de 2 dobbel-
stenen bij elkaar op (dat noem je de som) en je schrijft dit 
aantal op een papiertje. Zo ga je steeds door met gooien, 
om de beurt. Als je een twee of een vijf gooit, mag je dit 
getal van de som van de ogen aftrekken. Dat is fijn, want 
het doel van het spel is, om een zo laag mogelijke score 
te halen. Wie na een afgesproken aantal dobbelbeurten 
(bijvoorbeeld 12) het laagste getal heeft staan, is de 
winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 3 dobbelstenen
- alle 50 fiches

26. Langzame Peter

27. Graag klein

28. Onder de tien wint
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Dit spel is geschikt voor 3 of meer spelers. Verdeel alle 
fiches eerlijk over de spelers. Daarna bepaal je, door het 
gooien met 1 dobbelsteen, wie de ‘bank’ wordt. De speler 
met het hoogste aantal ogen mag de bank zijn. Deze spe-
ler gooit tijdens het spel voor alle deelnemers en heeft 
daarnaast de taak om de winst te verdelen en de verloren 
fiches van de spelers te ontvangen. Daarnaast mag hij 
ook bepalen, hoeveel fiches er ingezet moeten worden.  

Voor het begin van het spel mogen alle spelers kiezen 
hoeveel fiches ze in willen zetten, behalve de speler die 
de bank is. Je zet zoveel fiches in, als je denkt op het spel 
te kunnen zitten. Daarna zet de bank een aantal fiches in 
en gooit voor de eerste keer met de dobbelsteen. Gooit hij 
lager 10 ogen, dan winnen alle spelers net zoveel fiches, 
als ze ingezet hadden. De bank moet dit aantal fiches aan 
elke speler uitbetalen. Vanaf 10 ogen wint de bank! Nu 
mag hij hetzelfde aantal fiches van elke speler pakken, 
als hij zelf heeft ingezet. 

Je kunt afspreken, dat je om 5 rondes wisselt, welke spe-
ler de bank is. De winnaar is de speler, die na een afge-
sproken aantal rondes de meeste fiches heeft verdiend!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen

Dit spel is geschikt voor twee of meer spelers. Je speelt 
om de beurt. De jongste speler mag beginnen en je speelt 
dit spel in de richting van de wijzers van de klok.

Iedereen mag 3 keer gooien met 2 dobbelstenen. Je telt 
alleen de gegooide tweeën. Noteer je score op een pa-
piertje. Een dubbele twee (een 2 op allebei de dobbelste-
nen) telt dubbel. De speler met de hoogste score wint!

26. Langzame Peter

27. Graag klein

28. Onder de tien wint

29. Gevangenisluiken
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen
- pen en papier

Dit spel is geschikt voor 2 of meer spelers. Je mag alle-
maal met 1 dobbelsteen gooien. De speler die het hoogste 
aantal ogen gooit, mag een getal onder de 20 noemen. 

De speler links van deze speler mag beginnen met 
gooien. Noteer het gegooide aantal ogen van deze worp. 
Het resultaat van de volgende spelers tel je hier weer bij 
op. Dit gaat net zolang door, tot één van de spelers op 20 
uitkomt. Als je boven dit getal uitkomt, heb je verloren. 
Jouw sprong in het diepe is niet gelukt! Wie als laatste 
overblijft, heeft gewonnen.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- alle 50 fiches

Dit spel is geschikt voor 4 spelers. Leg als voorbereiding 
op dit spel 50 fiches in het midden van de tafel neer. 
Nu spreek je af, hoeveel speelrondes jullie gaan spelen 
(bijvoorbeeld 10).

Je gooit om de beurt met twee dobbelstenen. De jongste 
speler mag beginnen en iedere speler mag 3 keer gooien 
per beurt. Gooi je dubbel (dus bijvoorbeeld 2 drieën) dan 
krijg je zoveel fiches als het aantal ogen dat je hebt ge-
gooid. Worpen zonder dubbelen hebben bij dit spel geen 
betekenis. Gooi je na drie worpen nog geen dubbele, dan 
is de volgende speler aan de beurt.

30. Sprong in het diepe

31. Dubbelen
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De winnaar van het spel is de speler, die aan het eind van
het afgesproken aantal ronden de meeste fiches heeft 
gewonnen. 

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen 
- 20 fiches per speler

Dit spel is geschikt voor 2 spelers. Elke speler krijgt 20 
fiches. Hiervan leg je 5 fiches in de pot. Je gooit om de 
beurt. Als je 11 ogen gooit (5 ogen met één dobbelsteen 
en 6 met de andere), win je de hele pot! Als je 12 gooit, 
moet je evenveel van jouw eigen fiches in de pot doen, als 
er op dat moment ligt. 

Iedereen die minder dan 11 ogen gooit, moet het verschil 
tot 11 aan de pot betalen. Als je in totaal 5 ogen gooit, 
zijn dit dus zes fiches. Je wint het spel, als je de meeste 
fiches hebt na een afgesproken aantal rondes. Als je niet 
meer het gevraagde aantal fiches in de pot kunt leggen, 
heb je verloren.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen per speler 
 
Je speelt dit spel met twee tot vijf spelers. Iedereen mag 
tegelijkertijd gooien en dobbelt net zo lang, tot hij een 3 
gooit. Je mag maximaal tien keer gooien. Wie het minst 
vaak hoeft te gooien is de winnaar!

30. Sprong in het diepe

31. Dubbelen

32. Elf tot de macht...

33. Viltluis
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen
- 10 fiches
- dobbelbeker 
 
Je speelt dit spel met twee spelers. Spreek samen af, wie 
er mag beginnen. Als de ene speler aan de beurt is, doet 
de ander zijn ogen dicht. De speler, die aan het dobbelen 
is, onthoudt het gegooide getal en legt de dobbelbeker op 
de dobbelsteen. 

Nu moet de tweede speler raden, of het gegooide getal 
boven of onder de 4 ligt. Heb je het goed? Dan mag je een 
fiche pakken. Als je een 4 gooit, moet de gooi worden 
herhaald. De winnaar is de speler, die na 10 ronden de 
meeste fiches heeft.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Je speelt dit spel met twee of meer spelers. Elke speler 
tekent 20 kruisen op een papiertje. 

Dan ga je om de beurt met 2 dobbelstenen gooien. Elke 
speler mag zoveel kruisen doorstrepen als je ogen gooit. 
Gooi je meer ogen dan je kruisen hebt, dan moet je het 
verschil erbij tekenen. Je wint het spel, als je als eerste 
speler alle kruisen kunt doorstrepen.

34. Blinde koe

35. Kruisen strepen
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Je speelt dit spel met twee of meer spelers. Spreek af, 
hoeveel rondes je gaat spelen en wie mag beginnen. Nu 
gooi je om de beurt met twee dobbelstenen. Als je 5 gooit 
(het ‘handje’), dan mag je 5 punten opschrijven. Een dub-
bele 5 telt als 25 punten. Tel na het afgesproken aantal 
rondes alle punten bij elkaar op. Als dit lastig is, kun je 
een volwassene vragen om dit te doen. Wie de meeste 
punten heeft verdiend, wint het spel. 

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen
- pen en papier
- dobbelbeker

Aan dit spel kunnen zoveel spelers meedoen, als je wilt.
Iedereen dobbelt voor zijn of haar buurman aan de linker-
kant. Deze keer mag de oudste speler beginnen!
 
Gooi met de dobbelbeker; laat de dobbelsteen onder de 
dobbelbeker op de tafel terechtkomen. Draai nu de beker 
om en kijk welk aantal ogen je hebt gegooid voor jouw 
buurman. Schrijf de score op. Als je een 1 gooit (de blote 
mus) krijgt de dobbelaar (en niet zijn of haar buurman) 
een minpunt. Je trekt dan dus 1 punt van het totaal af. Na 
5 rondes mag elke speler zijn score optellen. De verliezer 
en ‘blote mus’ is de speler, die het laagste aantal punten 
heeft verdiend.

34. Blinde koe

35. Kruisen strepen

36. Handjes

37. Blote mus



dobbelspellen - 36

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen

Je speelt dit spel met twee of meer spelers. Elke speler 
schrijft de getallen van 2 t/m 12 naast elkaar op een 
papiertje. Spreek af, wie er mag beginnen.
 
Als je aan de beurt bent, gooi je net zo lang met twee dob-
belstenen, als je op je papiertje het gegooide aantal ogen 
door kunt strepen. Gooi je een 3 en een 4? Dan streep je 
de 7 door. Zo lang je nieuwe getallen gooit, mag je blijven 
strepen. Alleen het getal zeven mag meerdere keren 
worden doorgestreept. Als je niet meer verder kunt, is de 
volgende speler aan de beurt. De speler, die de meeste 
getallen weg heeft kunnen strepen, wint het spel!

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 1 dobbelsteen
- pen en papier

Je speelt dit spel met twee of meer spelers. Gooi alle-
maal met 1 dobbelsteen. De speler, die het hoogst gooit, 
mag beginnen. Hij gooit daarna nog een keer, en bepaalt 
met deze worp het ‘troef’getal. Dit getal kun je maar beter 
niet gooien!

Nu mag iedereen 10 keer gooien. Noteer onder jouw 
naam, hoe vaak je het ‘troef’getal hebt gegooid. De speler, 
die het vaakst het ‘troef’getal gooit, is de verliezer van dit 
spel.

38. Weggestreepte twaalf

39. Vroeg verliest
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel speel je met twee of 
meer spelers. Iedereen tekent 
een spin op zijn papiertje, met 
het getal zeven in het midden 
en de getallen 2 tot 6 en 6 tot 12 
eromheen. 

Tijdens de eerste ronde gooit iedereen één keer en je 
streept het gegooide getal weg. Vanaf de tweede ronde 
gooit en streept elke speler net zo lang, totdat je op een 
al doorgestreept getal komt. Dan is je beurt over. Alleen 
het getal 7 mag je meerdere keren wegstrepen.

Het spel is afgelopen, als een speler alle getallen – de 
zeven eventueel meerdere keren – doorgestreept heeft. 
Deze speler is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel speel je met twee of meer spelers. Bespreek 
samen, hoeveel rondes je gaat spelen. In dit spel moet 
je proberen, om dubbel te gooien. Als je dubbel gooit, 
mag je het getal noteren, dat je dubbel hebt gegooid. Je 
wint, als je na het afgesproken aantal rondes de hoogste 
totaalscore haalt.

38. Weggestreepte twaalf

39. Vroeg verliest

40. De spin

41. Eenvoudige dubbelworp

7

7
2 8
3 9

4

5
6 12

11

10
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Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel speel je met twee of meer spelers. Je gooit om 
de beurt met 2 dobbelstenen. Je telt alleen de enen en 
schrijft deze op. De speler, die na 10 rondes de meeste 
enen heeft gegooid, is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel kun je spelen met twee of meer spelers. Je gooit 
om de beurt. Gooi allemaal met 1 dobbelsteen. De speler, 
die het hoogst gooit, mag beginnen. 

Nu begint het spel. Gooi om de beurt met 2 dobbelstenen 
en tel het aantal bij elkaar op. Je mag alleen de even 
getallen optellen, dus bijv. de 2, de 8 (4+4) en de 6. Je 
schrijft deze getallen op een briefje. De speler, die als 
eerste boven de 20 punten komt, is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel kun je spelen met twee of meer spelers. Je gooit 
om de beurt. Gooi allemaal met 1 dobbelsteen. De speler, 
die het hoogst gooit, mag beginnen. 
Nu begint het spel. Gooi om de beurt met 2 dobbelstenen 

42. Sterren

43. Even getallen

44. Oneven getallen



dobbelspellen - 39

en tel het aantal bij elkaar op. Je mag alleen de oneven 
getallen optellen, dus bijv. de 1, de 9 (4+5) en de 7. Je 
schrijft deze getallen op een briefje. De speler, die als 
eerste boven de 20 punten komt, is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 3 dobbelstenen
- pen en papier 

Dit spel kun je spelen met twee of meer spelers. Iedereen 
mag in totaal 7 keer gooien. Je gooit om de beurt, spreek 
samen af wie er mag beginnen.

Het aantal ogen van 2 dobbelstenen moet hetzelfde getal 
vormen als dat van dobbelsteen 3. Voorbeeld: 1+2 en 3, 
1+3 en 4, 1+4 en 5, 2+4 en 6 enz. Je schrijft op een  
papiertje, hoe vaak dit is gelukt. De speler, die het vaakst 
de combinatie heeft gegooid, wint het spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 5 dobbelstenen
- pen en papier 

Dit spel is geschikt voor twee of meer spelers. Je mag 
om de beurt gooien met 5 dobbelstenen; spreek samen 
af wie mag beginnen. Je telt alleen de even getallen op, 
dus 2, 4 en 6. De oneven getallen (1, 3 en 5) trek je weer 
van de score af. Schrijf elke worp op een papiertje. Komt 
jouw totale aantal punten onder de nul, dan noteer je nul 
punten (en hoop je dat je daarna weer een even getal 
gooit). Vraag eventueel een volwassene om te helpen met 
optellen en aftrekken. Wie als eerste boven de 50 punten 
komt, is de winnaar van dit spel.

42. Sterren

43. Even getallen

44. Oneven getallen

45. 1+2=3

46. Hoe hoog kom jij?



dobbelspellen - 40

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen 
- pen en papier
- 10 fiches per speler

Dit spel is geschikt voor twee tot 5 spelers. Teken dit 
schema op een stuk papier:

Geef elke speler 10 fiches. Aan het begin van elke ronde 
zet elke speler een aantal fiches op één van de getallen 
in; je mag zelf bepalen hoe veel. Je vertelt aan elkaar 
hoeveel fiches je op welk getal hebt ingezet. 

Eén speler mag de ‘bank’ zijn. Hij is de enige die mag 
gooien, en hij beheert de pot. Als hij één van de getallen 
gooit, die in de rechter kolom staan, gaan alle fiches van 
deze kant naar de pot van de bank. De spelers zijn nu 
hun inzet kwijt. Als de bank een getal uit de linker kolom 
gooit, verdubbelt hij het aantal fiches dat elke speler 
heeft ingezet, en geeft dit aantal fiches aan de spelers. 

Valt de ‘grappige 7’, dan moet de bank de inleg op dit 
getal verdrievoudigen. Als er een speler op dit getal heeft 
ingezet, wint hij zijn inzet keer 3. De bank wint in dit geval 
alle fiches van de linker en de rechter kolom. De speler, 

7

2 3

4 5

6 8

9 10

11 12

47. Grappige 7
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die aan het eind van een aantal rondes de meeste fiches 
heeft verdiend, is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 2 dobbelstenen
- pen en papier 

Dit spel is geschikt voor 2 of meer spelers. De jong-
ste speler mag beginnen en je gooit om de beurt, in de 
richting van de wijzers van de klok. Elke speler gooit om 
de beurt met de dobbelstenen en legt ze zo’n manier op 
tafel, dat ze het hoogst mogelijke aantal maken. Gooi je 
een 4 en een 3, dan heb jij als getal 43. Schrijf dit getal 
op. Gooi je een 2 en een 5? Dat wordt 52. Het allerhoogte 
haalbare getal is 66 (twee zessen). Na elke worp daagt 
een speler de volgende speler uit: ‘Versla dat!’ Wie na een 
afgesproken aantal rondes het hoogste getal heeft, wint 
het spel.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 5 dobbelstenen
- pen en papier

Dit spel is geschikt voor 2 of meer spelers. Je mag om 
de beurt met alle vijf de dobbelstenen gooien. Spreek 
samen af, wie er mag beginnen. Per beurt mag je vijf keer 
gooien. 

Het doel van het spel is om 3, 4 of 5 keer hetzelfde aantal 
ogen te gooien. Als jouw worp op tafel ligt, kijk je dus snel 
of je één of meer keer hetzelfde aantal ogen hebt liggen, 
bijvoorbeeld 3 vijven. Als je 2 x hetzelfde aantal hebt ge-
gooid, mag je de rest van de overgebleven dobbelstenen 

48. Versla dat!

49. Drie of meer

47. Grappige 7
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opnieuw gooien. Je hoop dan natuurlijk dat er nog 1, 2 of 
3 keer hetzelfde aantal ogen bij valt!  Als je minder dan 3 
dezelfde ogen hebt gegooid, heb je geen punten verdiend 
en noteer je 0 punten voor deze ronde. 

Scores:
3 dezelfde: 3 punten
4 dezelfde: 6 punten
5 dezelfde: 12 punten
De speler, die aan het eind de meeste punten heeft ver-
diend, is de winnaar.

Dit heb je nodig voor dit spel:
- 5 dobbelstenen
- scoreblok, zie aan het einde van dit boekje
- dobbelbeker
- pen of potlood

Dit spel wordt gespeeld met vijf dobbelstenen en 1 
scoreblok-velletje per persoon. Elke speler mag om de 
beurt gooien met de dobbelstenen. Met de dobbelstenen 
maak je bepaalde combinaties, waarmee je punten kunt 
verdienen. 

Tijdens een beurt mag je maximaal drie keer gooien met 
de dobbelstenen. Bij de tweede en derde worp mag je 
één of meer dobbelstenen opzij leggen en alleen met de 
andere dobbelstenen opnieuw gooien. Na de derde beurt 
ben je verplicht om jouw combinatie op te schrijven in 
één van de dertien categorieën. Dit mag trouwens ook na 
de eerste of tweede worp. Nadat de speler een categorie 
ingevuld heeft, is de volgende speler aan de beurt.

Je moet elke categorie één keer invullen tijdens het 
spel. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een speler 

50. Hèt bekende dobbelspel!
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nul punten scoort in een bepaalde categorie. Nadat alle 
spelers in alle vakjes een combinatie ingevuld hebben, 
tellen zij hun punten op. Als je dit moeilijk vindt, kun je 
een volwassene vragen. De speler met het hoogste aantal 
punten is de winnaar. 

Er zijn twee soorten categorieën:
Bovenste vakken: de nummercombinaties 1 t/m 6.
Onderste vakken: pokerachtige combinaties.

Bovenste vakken
Bij de vakken 1 t/m 6 is het aantal punten gelijk aan het 
aantal keer dat je dit aantal ogen hebt gegooid, vermenig-
vuldigd met het aantal ogen. Gooi je een 2, een 3, een 2, 
een 4 en een 2 dan kun je bijv. 3x2=6 in het vakje van de 
2 noteren. 

Als je 63 punten of meer haalt in de bovenste vakken, dan 
krijg je 35 bonuspunten.

Onderste vakken 
Three of a kind: 3 dezelfde: tel het aantal ogen van alle 
dobbelstenen op. 
Carré: 4 dezelfde: tel het aantal ogen van alle dobbelste-
nen op. 
Full House: 25 punten voor 3 gelijken en één paar. 
Kleine straat: 30 punten voor 4 oplopende dobbelstenen. 
Grote straat: 40 punten voor 5 oplopende dobbelstenen. 
Topscore: 50 punten als alle dobbelstenen hetzelfde aan-
tal ogen hebben.
Kans: De score is het totaal aantal ogen van alle dobbel-
stenen. 

De speler, die na 6 ronden de meeste punten heeft ver-
diend, wint het spel!

50. Hèt bekende dobbelspel!
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