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Teken een 
hartje

Zing je 
favoriete

liedje

Roep zo 
hard als je kunt

[Buddies]

Sta 15 seconden
stil als een
standbeeld

Sta en maak
een rondje
om de tafel

Vertel je 
mooiste

wens

Geef iemand 
een (virtuele)

high five
Vertel 

een mop

Maak een  
gekke tekening

van je 
medespeler

Zeg [Buddies]
achterste 

voren

Stuur een
 selfie naar 
[Buddies]

 

Roep de naam
van je beste
vriend(in) 

hardop

Doe een 
gek dansje

Verzin een 
bijnaam voor

elkaar

Maak met de 
letters van 

[Buddies] een 
ander woord

Teken je 
lievelingseten 

Kijk elkaar aan, 
wie moet er als 
eerste lachen?

Pauze: 
pak lekker wat 

te drinken

Wat is jouw 
lievelingsdier?

Zeg 10x zo 
snel mogelijk 

[Buddies]
achter elkaar

Bedenk drie
woorden met

 een B

Bedenk een 
woord wat 

rijmt
op vriend

Schrijf of typ
de naam van 

je medespeler

Beeld iets 
uit wat je 

medespeler 
moet raden

Geef je 
medespeler 

een
 compliment

Rust even uit, 
de volgende is
aan de beurt

Geef je 
medespeler een 
(digitale) knuffel

Zoek iets
in de kamer
wat roze is

Van welke 
kleuren kan je
roze maken?

Wat zou je 
graag nog eens

willen doen?

Teken een
beertje



Spelregels
Degene wie het hoogste gooit, mag beginnen
Begin bij start
Elke beurt mag je één keer, met één dobbelsteen gooien
Voer elk vakje waar je op komt uit
Kom je op een vakje waar al iemand staat? Dan mag je één vakje verder
De vakjes met een cijfer zijn speciaal, zie hiernaast 
Je hebt gewonnen als je vóórbij vakje 39 bent
En heb vooral veel plezier!
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Ga terug naar start

Sla één beurt over

Ga één plaats terug

Wissel met de pion die voor
je staat

Gooi nog één keer

Ga één plaats vooruit

Ga drie plaatsen terug
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Wat heb je nodig?
Pionnen voor het aantal spelers
Eén dobbelsteen
Pen en papier
 

Stuur je ons een foto? 
Buddies@handicap.nl
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MAAK ZELF EEN DOBBELSTEEN


