
 

 
 

 

   

Praat je weg 
Sla 1 

beurt over 

 

Ga 3 
plaatsen 
verder 

   

Ga terug 
naar start 

    

Ga 2 
plaatsen 

terug 

 

 Sla 1 
beurt over 

  

Sla 1 
beurt over 

       

    

Ga 2 
plaatsen 
vooruit 

 

Ga 2 
plaatsen 

terug 

  

FINISH 

   
 

Sla 1 
beurt over 

    

 

Ga 2 
plaatsen 

terug 

 

Ga 2 
plaatsen 
vooruit 

 

Sla 1 
beurt over 

    

START 

1. Gooi de dobbelsteen 

2. Verplaats de pion 

3. Trek een bijhorende 

kaart en los de opdracht 

op 

4. Speel het spel tot de 

finish wordt bereikt 



Spelregels 

 

Indien je op blauw staat daag 
je een groep uit, de verliezer 

gaat 2 stappen terug. (De 
witte kaartjes zijn woordjes 

voor deze opdracht) Je 
verkrijgt een nieuwe plaats, 
de opdracht van die plaats 
dien je niet uit te voeren. 

 
 
→ 

Dit zijn de witte kaartjes met 
woordjes op voor de blauwe 

opdracht. De woordjes 
tussen de haakjes mag je niet 
gebruiken om je duidelijk te 

maken. 

 
 

 

Los de opdracht op. Laat je 
team het volgende doen. Let 
op, de zin en/of woorden op 

het kaartje mag je niet 
gebruiken. Vervul de 
opdracht binnen 30 

seconden en ga een stap 
vooruit. 

  

 
  

Indien je op geel staat kies je, 
of je neemt een gele 

jokerskaart, of je volgt je vak. 
Er zitten goeie en slechte 

jokers kaarten in de stapel. Je 
verkrijgt een nieuwe plaats, 
de opdracht van die plaats 
dien je niet uit te voeren. 

 
 
→ 

De beperkingskaarten geven 
je een moeilijkheid mee. Bij 

een visuele beperking krijg je 
een blinddoek, bij een 

auditieve beperking krijg je 
tape op je mond. 

 

Er zijn 2 hulpmiddelen aanwezig. Een ‘schrijfbord met stift’ en een ‘handleiding voor 

gebarentaal’. Deze kunnen je helpen in het spel indien je een beperking toegewezen kreeg. 

 

 

 

 



   

Praat je weg 
Sla 1 beurt 

over 

 

Ga 3 
plaatsen 
verder 

   

Ga terug 
naar start 

    

Ga 2 
plaatsen 

terug 

 

 Sla 1 beurt 
over 

  

Sla 1 beurt 
over 

       

    

Ga 2 
plaatsen 
vooruit 

 

Ga 2 
plaatsen 

terug 

  

FINISH 

   
 

Sla 1 beurt 
over 

    

 

Ga 2 
plaatsen 

terug 

 

Ga 2 
plaatsen 
vooruit 

 

Sla 1 beurt 
over 

    

START 

1. Gooi de dobbelsteen 

2. Verplaats de pion 

3. Trek een bijhorende 

kaart en los de opdracht 

op 

4. Speel het spel tot de 

finish wordt bereikt 



 
Daag een groep uit, de 

verliezer gaat 2 stappen 
terug 

Los de opdracht op. Laat je 
team het volgende doen. 
Let op, de vette woorden 

mag je niet gebruiken. 
Vervul de opdracht binnen 

30 seconden en ga een 
stap vooruit 

Joker cards (indien de 
kaart niet van toepassing is 
voor jou team trek je een 

andere kaart) 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Leg 4 stylo’s in een 
cirkel 

Trek een 
beperkingskaart 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Schrijf het woord 
‘kat’ op het bord 

Trek een 
beperkingskaart 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Teken een bloem op 
het bord 

Trek een 
beperkingskaart 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Beeld een banaan 
uit 

Trek een 
beperkingskaart 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Schrijf je (eigen) 
naam op je arm 

Stuur een team naar 
keus 5 plaatsen 

terug 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Spring op één been Stuur een team naar 
keus 5 plaatsen 

terug 



Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Schrijf je (eigen) 
naam op je arm 

Geef je/ een 
beperkingskaart weg 
aan een ander team 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Schrijf het woord 
‘kat’ op het bord 

Geef je/ een 
beperkingskaart weg 
aan een ander team 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Zoek een ronde 
vorm 

Verwissel van plaats 
met het laatste team  

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Schrijf de naam van 
je buur op 

Verwijder een 
beperkingskaart 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Maak een stapel van 
3 boeken 

Verwijder een 
beperkingskaart 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Spel je eigen naam Verwijder een 
beperkingskaart 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Meet een stylo Kies een hulpmiddel 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Beeld een kikker uit Kies een hulpmiddel 



Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Spring op één been Kies een hulpmiddel 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Teken een bloem op 
het bord 

Verwissel van plaats 
met het laatste team 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Schrijf het uur 
digitaal op 

Neem het 
hulpmiddel van een 

ander team 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Tel van 1 tot tien Neem het 
hulpmiddel van een 

ander team 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Ga op handen en 
knieën zitten 

Wissel van plaats 
met een team naar 

keus 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Sla je buur op zijn 
hoofd 

Wissel van plaats 
met een team naar 

keus 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Teken een vis Wissel van plaats 
met een team naar 

keus 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Maak een toren met 
gommen  

Wissel van plaats 
met een team naar 

keus 

  



 

 
 

Kabouter  

(klein-plop-mens) 

Vierkantswortel 

(vier-wortel) 

Neushoorn 

(neus- hoorn) 
 

Paperclip 

(paper- papier- clip) 

Schoendoos 

(schoen- doos) 

Olifant 

(olifant- slurf- dier) 

Aluminiumfolie 

(aluminium- folie- 
papier) 

Verf kwast 

(verf- kwast-borstel) 

Toetsenbord 

(computer- toetsen) 

Haar rekker 

(haar- rekker- 
elastiek) 

Voetbalschoen 

(voet- bal- schoen) 

Televisiescherm 

(televisie- scherm) 

Kikkerbil 

(kikker- bil) 

Konijnenpoot 

(konijn- poot) 

Wiskundeleraar 

(wiskunde -leraar-
docent) 

Geodriehoek 

(geodriehoek- 
meten) 

Trampoline 

(trampoline-spring) 

Stapelbed 

(stapel- bed-twee) 

Teenslipper 

(teen- voet- slipper- 
schoen) 

Plakband 

(plak- band- tape) 

Spiekbriefje 

(spieken- brief- 
toets) 

Tandem 

(fiets- twee) 

Deurklink 

(deur- handvat- 
klink) 

Waterstraal 

(water- straal) 

 



 

 
 

Boomwortel 

(boom- wortel) 

GSM hoesje 

(GSM- telefoon- 
hoestje) 

Armbandje 

(arm- band- sieraad) 

Laadkabel 

(laad- kabel- 
oplader) 

Robotarm 

(robot- arm) 

Slaapzak  

(slaap- zak- deken) 

Thee tas 

(thee- tas) 

Brooddoos 

(brood- doos- 
ontbijt) 

Bloempot 

(bloem- pot) 

Waterfles 

(water- fles- drank) 

Teennagel 

(teen- nagel- voet) 

Meetlint 

(meet- lint-afstand) 

Zwembandjes 

(zwemmen- 
bandjes- drijven) 

Spaarpot 

(spaar- pot- geld) 

Lepel 

(lepel- eten- soep) 

Stopcontact 

(elektriciteit- 
opladen) 

Boekenkast 

(boeken- kast) 

Fotokader 

(foto- kader) 

Computermuis  

(computer- muis) 

Straatverlichting 

(straat- verlichting- 
lamp) 

Knuffelbeer 

(knuffel- beer- 
slaap) 

Vuilnisbak 

(vuilnis- bak- afval) 

Rolstoel 

(rol- stoel- 
beperking) 

Brillendoos 

(bril- doos) 



 

 
 

vis kat teen 

voet bord hond 

koe hand boot 

kip was bril 

bal box lamp 

pop dak zee 

huis ster maan 

zon tak gras 

Woordjes om uit te beelden in gebarentaal 
 



 

 
 

Steek een vinger in 
je oor 

Doe het licht aan en 
uit 

Leg twee latten 
evenwijdig naast 

elkaar 

Zet het raam open Doe de deur op een 
kier 

Doe het gordijn toe 

Beeld een banaan 
uit 

Schrijf het uur 
analoog op 

Schrijf  de naam op 
van iemand met 

blond haar 

Leg 4 stylo’s in een 
vierkant 

Plaats een 
wasknijper op het 
haar van je buur 

Klap 5 keer in je 
handen 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Beeld het woord uit 
(zoveel mogelijk in 1 

min) 

 

Spel het woord in 
gebarentaal (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Raad het woord met 
gelimiteerde 

woordenschat (zoveel 
mogelijk in 1 min) 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 

 

Spraak beperking 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 

 

Spraak beperking 



 

 
 

Visuele beperking 

 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 

Visuele beperking 

 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 

Visuele beperking 

 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 

Visuele beperking 

 

Visuele beperking 

 

Spraak beperking 



 

 
 

 



 

 



 



 

 


