
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Dobbelspel	  Olympische	  Spelen	  –	  Speelbord	  2	  
	  
Doel:	  zoveel	  mogelijk	  fiches	  van	  een	  kleur	  verzamelen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (inhoudelijk	  doel:	  vergelijken	  van	  aantallen)	  
	  
Materiaal:	  	  
-‐ Een	  print	  van	  ‘speelbord	  2	  Olympische	  Spelen’	  (op	  A3	  formaat,	  eventueel	  op	  

A4)	  
-‐ Een	  dobbelsteen	  met	  stippen	  1	  t/m	  6	  	  
-‐ Pionnen	  (schaatsers)	  in	  de	  kleuren	  rood,	  geel,	  blauw	  en	  groen	  
-‐ Fiches	  in	  de	  kleuren	  rood,	  geel,	  blauw	  en	  groen	  	  

	  
• Speel	  het	  spel	  met	  2	  –	  4	  spelers	  
• De	  spelers	  gooien	  om	  de	  beurt	  met	  de	  dobbelsteen.	  De	  speler	  die	  gegooid	  

heeft	  gaat	  het	  aantal	  gegooide	  ogen	  vooruit	  op	  het	  speelbord.	  	  Hij	  mag	  een	  
fiche	  pakken	  van	  de	  kleur	  van	  het	  getal	  waarop	  hij	  terecht	  gekomen	  is.	  
Daarna	  is	  de	  volgende	  speler	  aan	  de	  beurt.	  (Een	  zwart	  getal	  betekent	  geen	  
fiche).	  

• Als	  alle	  spelers	  gefinisht	  zijn,	  kunnen	  ze	  tellen	  hoeveel	  fiches	  ze	  hebben	  
verzameld.	  Van	  welke	  kleur	  hebben	  ze	  het	  meest,	  van	  welke	  het	  minst?	  Wie	  
heeft	  de	  meeste	  rode	  fiches?	  En	  wie	  de	  meeste	  gele,	  blauwe	  en	  groene	  
fiches?	  	  

	  
Variatie:	  
• Gebruik	  pionnen	  in	  de	  kleuren	  rood,	  geel,	  blauw	  en	  groen	  
• Elke	  keer	  als	  een	  speler	  gegooid	  heeft,	  pakt	  hij	  een	  fiche	  van	  de	  kleur	  van	  

het	  getal	  waar	  hij	  op	  komt.	  Het	  fiche	  gaat	  naar	  de	  speler	  die	  met	  de	  pion	  in	  
dezelfde	  kleur	  speelt.	  (als	  er	  2	  of	  3	  spelers	  zijn,	  hoeven	  er	  geen	  fiches	  gepakt	  
te	  worden	  van	  de	  kleuren	  die	  niet	  meespelen).	  	  

• Als	  alle	  spelers	  gefinisht	  zijn,	  kijken	  de	  spelers	  hoeveel	  fiches	  ze	  hebben	  
verzameld.	  De	  speler	  met	  de	  meeste	  fiches	  is	  de	  winnaar.	  	  

	  

	  


