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Variantendag Een Steekje Los? 1 juli 2016 
Ontwikkelen en creëren in een ontspannen sfeer   

Een Steekje Los? is zoveel meer dan een 

bordspel. Je kan het op heel verschillende 

manieren inzetten en spelen. In kleine 

gezelschappen of met grote groepen, wat 

serieuzer en rustiger of juist wat speelser en 

‘lawaaieriger’. Rond speficieke thema’s of met 

alle onderwerpen door elkaar. En juist ook 

met alleen een  uitbreidingsset. Het is niet 

altijd nodig om het volledige basisspel te 

kopen. Tijdens de trainingen en het spelen 

bedenken spelers en spelleiders steeds weer 

nieuwe manieren om het spel te spelen en 

met elkaar in gesprek te raken. 

 

 

Om deze nieuwe manieren spelenderwijs aan 

elkaar door te geven en fijn te slijpen, 

organiseerde Zorgbelang Gelderland/Utrecht, 

in samenwerking met De Bagagedrager, een 

interactieve variantendag. Deze dag was de 

laatste in een reeks spelbijeenkomsten 

binnen de Hersentour.  

 

 

 

In 2014 won Een Steekje Los? de 

Hersenbokaal. Het prijzengeld is besteed aan 

de ontwikkeling van een app, de 

scheurkalender en 15 workshops en 

trainingen door heel Nederland. 

 

Op 1 juli kwamen 18 spelleiders van Een 

Steekje Los? in een vrolijke, ontspannen 

sfeer bij elkaar. Uit alle windrichtingen 

reisden ze naar Arnhem, onder meer vanuit 

Groningen en Antwerpen. Leren van elkaar, 

voortborduren op wat anderen bedenken, 

nieuwe spelvormen tegen het licht houden en 

ter plekke verbeteringen en nieuwe varianten 

bedenken. Daar draaide het om. Op een 

feedbackformulier en tijdens 

feedbackmomenten, meldden de deelnemers 

wat ze van de varianten vonden. De 

Bagagedrager verwerkt deze informatie in 

haar trainingen en spelinstructies, zodat ze 

voor nog meer mensen beschikbaar komen. 

 

 

 

Speeddate 

Altijd weer verassend leuk is het speeddaten, 

een alternatief voor het ‘gebruikelijke’ – en 

vaak wat saaie - kennismakingsrondje. In 

plaats van in een kring of rond een tafel te 

zitten, loop je rond met vier spelkaarten in je  

hand. Je zoekt iemand op die je nog niet hebt 

ontmoet en trekt, na elkaar, een kaart van de 

ander. Een vraag, stelling of foto. Daar 

reageer je op. Je hebt meteen een gesprek 

over een boeiend thema, over iets wezenlijks 

dat je bezighoudt.  
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Vaak wil je langer doorpraten, maar je weet 

dat je door moet naar een volgende 

deelnemer die je nog niet kent.  

 

 

Speeddate met de app 

Na het speeddaten met de spelkaarten, 

speeddaten we deze keer voor het eerst ook 

met de app van Een Steekje Los?. Alle 

deelnemers hadden die van te voren op hun 

mobiele telefoon gezet. Het leuke van de app 

is dat je over echt alle kaarten van Een 

Steekje Los? en de 26 uitbreidingssets 

beschikt. Je kunt je kennismakingspartner 

dus op alle mogelijke onderwerpen bevragen.  

 

 

App Een Steekje Los? 

Voor veel spelleiders was dit de eerste 

kennismaking met de app die in juni 2016 is 

gelanceerd. Voor degenen die niet zo 

‘mobielerig’ of ‘apperig’ zijn, werkte dit heel 

drempelverlagend. Je moest ineens je 

mobiele telefoon tevoorschijn halen, je app  

activeren en hup, speeddaten maar. En dat 

lukte gewoon, probleemloos. 

 

 

Nieuwe spelvarianten 

Na het speeddaten splitsten de deelnemers 

zich op in drie groepen. Met Ellen Spanjers, 

Door Hooijer en Floor Hoksbergen als 

spelleiders speelden we verschillende nieuwe 

varianten van Een Steekje Los?. Afwisselend 

wat serieuzere en wat speelsere manieren, 

niet langer dan 15 à 20 minuten.  

 

 

De vaart werd er flink in gehouden. Sanne 

Willemse, die gedurende de hele dag filmde 

en foto’s maakte, rinkelde met een bel en je 

ging weer door naar de volgende variant. Bij 

elke variant ging je heel snel, na een heel 

korte uitleg, aan de slag.   

 

De Draaimolen: rustig en diepgaand 

Het viel mij op dat juist de heel eenvoudige 

varianten veel deelnemers aanspraken. Dat 

meteen voor iedereen duidelijk was: oh ja, zo  

gaan we het doen.  

 

 

De Draaimolen, bijvoorbeeld, speel je met de 

kaarten van één uitbreidingsset, een 

dobbelsteen en een pion. Verder heb je niets 

nodig. De spelkaarten liggen gerangschikt op 

thema in een rondje. Dobbelend lopen de 

deelnemers van stapel naar stapel en pakken 

steeds de bovenste kaart. Deze vorm leent 

zich ook goed voor wat rustiger, 

diepgaandere gesprekken, met bijvoorbeeld 

alleen de stellingen, levensvragen en foto’s. 
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Quiz als energizer 

Maar voor sommige groepen jongeren en 

voor teambuilding zijn de quizachtige 

varianten waar je iets kan winnen – snel en 

staand of lopend rond een tafel – vaak 

aantrekkelijker. Hier zit veel vaart in en het 

spellelement is groter dan het met elkaar in 

gesprek raken. Deze varianten kun je ook 

heel goed inzetten als energizer, tussen 

verschillende wat rustigere varianten door of 

bijvoorbeeld na de lunchpauze of tegen het 

einde van een lange trainings- of 

vergaderdag. Mensen komen dan letterlijk en 

figuurlijk in beweging. 

 

 

Een feestje 

Ik heb de variantendag als een feestje 

ervaren. Tijdens dit soort dagen leer je veel 

van anderen, over hoe je Een Steekje Los? 

steeds meer op maat kan inzetten. In een 

sfeer waarin iedereen nieuwsgierig is naar 

andere mogelijkheden en graag wil horen wat 

een ander heeft bedacht en ter plekke 

bedenkt. De open, ontspannen sfeer zorgde 

voor optimale experimenteerruimte. 

 

App Een Steekje Los? 

Deze app is gratis voor Android smartphone 

en iPhone. De app is ook te downloaden voor 

de Ipad (selecteer de iPhone versie).  

 

“met deze app heb je op elk moment alle 

spellen bij de hand!” 

 

“mooie optie om alle spellen en 

uitbreidingssets te bekijken via de app” 

 

“leuk om de spelkaarten te delen via 

facebook en twitter” 

 

Deze app is mogelijk gemaakt door de 

Hersenstichting en Zorgbelang 

Gelderland/Utrecht 

 

 

Deze variantendag is mede mogelijk 

gemaakt door 

  

 

Deze dag is georganiseerd door  
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