
Meer info: www.eigenwijsspel.nl

Een initiatief van Stichting De Bagagedrager Mede mogelijk gemaakt door

Coronatips: 
Voor actuele coronamaatregelen kijk op de site van het RIVM.         www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd 

Zie achterzijde voor uitleg over  
de kleuren, categorieën en  

pictogrammen op de kaarten.

 .

EIGENWIJS DOBBELTJEEIGENWIJS DOBBELTJE
Op laagdrempelige en actieve manier kennismaken met elkaar 

Inhoud
 ¥ Een grote kleurendobbelsteen, met 
aan elke zijde een vakje met een 
insteekhoes, waar je zelf speelkaarten 
in kunt doen. 

 ¥ Blikvanger Een Steekje Los?

 ¥ Blikvanger Is dat RAAR?

Doel
Op een laagdrempelige en actieve 
manier met elkaar in gesprek.
Het is inzetbaar voor jong en oud, kan 
op afstand van elkaar worden ingezet 
en zowel binnen als buiten.

Voorbereiding
 ¥ Kies vooraf de speelkaarten uit de 
spellen.

 ¥ Doe in elk vakje van de dobbelsteen 
een kaartje in de kleur van het vlak 
van de dobbelsteen.

2 – 5 personen 5 - 15 minuten Nodig: 
 ¥ Kleurendobbelsteen

 ¥ Kaartjes uit het spel ‘Een Steekje Los?’ 
of  ‘Is dat RAAR?’ of ‘Doe je mee?’

Uitleg
 ¥ De spelers staan in een ruime kring 
en gooien de dobbelsteen naar elkaar 
over.

 ¥ De persoon die de dobbelsteen 
vangt, lees het kaartje dat hij/zij ziet, 
hardop voor.

 ¥ De speler geeft antwoord op de 
vraag of voert de opdracht uit.

 ¥ De speler gooit de dobbelsteen naar 
een andere speler, enz.

Tip
 ¥ Kies de vragen die je in de 
dobbelsteen doet zodanig dat deze 
passen bij de groep die gaat spelen.

Variatie
 ¥ Lees het kaartje voor, reageer zelf en 
gooi de dobbelsteen naar een ander 
van wie je ook een reactie wilt.

 ¥ Varieer de kaarten uit de 
verschillende spellen.  Denk 
daarbij aan een combinatie van 
‘vragenkaarten’ uit Een Steekje Los? 
met ‘doe-opdrachten’ uit het spel Is 
dat RAAR? 

Ervaringen
“Fijn om in beweging te zijn.”

“Een mooie energizer als star t 
van een bijeenkomst of juist na 
een lunchpauze.”

“De doe- opdrachten zijn ook leuk 
voor volwassenen.”

“Een actief spel om samen met 
kinderen en ouderen te doen. 
Ouderen kunnen blijven zit ten 
en kinderen blijven in beweging 
en dat zorgt voor verrassende 
gesprekken.“


