
Eurospel [ 20] Handig rekenen met geld tot 20 euro
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Materiaal
• Namaakgeld per speler: 20 x €1; 10 x €2; 4 x €5; 2 x €10; 1 x €20
• 2 dobbelstenen  
• Per speler 5 fiches
• Rondje rekenspel: getalkaarten tot 20 (zonder jokers)  
• Zandloper halve/hele minuut

Aantal spelers
2-4

Doel van het spel
Wie het eerst 5 fiches heeft, is winnaar!

Wat leer ik?
• Ik leer splitsen en samenstellen van bedragen
op verschillende manieren.

• Ik oefen in het bij elkaar tellen van geldbedragen.
• Ik leer en oefen het wisselen van briefjes en
munten.

• Ik oefen met tellen in sprongen van 1, 2, 5, 10.

Tip 
• Ken je dit spel nog niet? Speel het dan eerst
met iemand die het wel kent!

Start
De getalkaarten liggen op een stapel met de ge-
tallen naar beneden. Elke speler heeft zijn geld
voor zich liggen. De dobbelstenen en alle fiches
liggen in het midden.

Spel
Speler 1 gooit met de dobbelstenen, hij gooit 
bijvoorbeeld 3 en 4. 
Speler 2 draait de bovenste getalkaart om, dit is
bijvoorbeeld 13. 
Nu is het de bedoeling dat alle spelers proberen
zo snel mogelijk het bedrag van 13 euro samen 
te stellen. Met hoeveel briefjes en munten? 
Dat wordt bepaald door de dobbelstenen. 
Dat kan met 3 briefjes/munten (worp van de ene
dobbelsteen), of met 4 briefjes/munten (worp van
de andere dobbelsteen), of met 7 (3 + 4) briefjes/
munten (stippen van beide dobbelstenen samen).
De spelers bepalen zelf welk aantal ze kiezen.

Zodra een speler een oplossing heeft gevonden,
slaat hij met zijn hand op de getalkaart. Deze 
speler draait de zandloper om voor de rest van de
spelers. Die krijgen zolang de zandloper loopt tijd
om het bedrag nog te leggen.
Wie het bedrag als eerste goed heeft samengesteld,
krijgt twee fiches. Is het fout, dan moet hij een
fiche inleveren als hij die heeft. De andere spelers
die het binnen de tijd ook goed hebben krijgen 1
fiche. Ze leveren er een in als het fout is.
Zo spelen ze door: nu gooit speler 2 de dobbel -
stenen en draait speler 3 (of 1) een nieuwe getal-
kaart. Het spel is afgelopen als alle fiches op zijn.
Wie dan de meeste fiches heeft, is winnaar!
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Uitdaging
Kun je samen antwoorden vinden op de volgende vragen?
Let op, hoe meer sterretjes, hoe moeilijker de vragen!
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Vraag 1
Er zijn een 1 en een 5 gegooid. Het getal 9 is omgedraaid.
• Met hoeveel briefjes/munten mag je nu 9 maken?
• Kun je met één briefje 9 maken? En met één munt?
• Kan het met 5 briefjes en/of munten? Hoe?
• Kan het met 6 (5+1)?

*Vraag 2
Er zijn een 2 en een 3 gegooid. Het getal 15 is omgedraaid.
• Met hoeveel briefjes/munten mag je 15 maken?
• Hoe kun je met 3 briefjes/munten 15 maken?  
• En hoe kan het met 5 briefjes/munten? Bedenk meer manieren.

**Vraag 3
Het getal 7 is omgedraaid. Op de dobbelstenen zie je vraagtekens. 
• Wat moet er op de dobbelstenen staan om 7 euro te kunnen
maken?

• Kan het met één dobbelsteen? Wat staat er dan op die ene 
dobbelsteen? En welke briefjes/munten pak je dan?

• Kan het ook met twee dobbelstenen? Wat moet daar dan 
bijvoorbeeld op staan? Bedenk meer mogelijkheden.

**Vraag 4
Op de dobbelstenen zie je vraagtekens. Op de getalkaart staat 17.
• Leg met zo min mogelijk briefjes/munten 17 euro. Wat moet dan
op de dobbelstenen staan?

• Kun je 17 leggen als je dubbel 6 gooit? Hoe?
• Bedenk zo veel mogelijk manieren om 17 te leggen. Schrijf op 
wat er dan op de dobbelstenen moet staan.
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