
Dobbelspel cadeautips.online

Spelregels

(grote) dobbelstenen
wekker of telefoon

Zet de wekker op 30 – 45 minuten (hoe groter de groep, hoe langer de tijd)
Jongste speler mag beginnen
Gooi met de dobbelsteen en voer de bijbehorende opdrachten van ronde 1 uit

Alle cadeaus mogen voor het begin van ronde 2 uitgepakt worden
Speler die vorige ronde aan de beurt zou zijn na de wekker mag beginnen
Gooi met de dobbelsteen en voer de bijbehorende opdrachten van ronde 2 uit
Zet de wekker op 20 minuten. Wanneer de wekker gaat mag iedereen 1 cadeautje apart
leggen
Zet de wekker nogmaals, nu op 20 of 30 minuten (hoe groter de groep, hoe langer de tijd)

Wanneer de wekker gaat eindigt het spel, is er al gegooid mag de opdracht nog worden
uitgevoerd

Vanaf 4 spelers, vanaf 8 jaar

Wat heb je nodig voor het dobbelspel?

Hoe speel je het dobbelspel?
Bepaal vooraf samen het aantal cadeaus. Advies: minimaal 3 per persoon
Bepaal vooraf samen een totaalbedrag voor de cadeaus. Advies: minimaal € 15,00

Ronde 1:

Ronde 2:

Einde spel:
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Pak een cadeau
maar pak hem

niet uit

Alle cadeaus
naar rechts

Pak een
cadeautje af

Alle cadeaus
naar links

Geef een
cadeautje weg
aan de speler
met de minste

cadeaus

Pak een
cadeautje en
pak hem uit

Ronde 1
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Ruil 1 cadeautje
met een speler

naar keuze

Alle cadeaus
naar rechts

Pak een
opdracht

Geef een
cadeautje weg

Iedereen geeft
1 cadeautje
naar links

Pak een
cadeautje af

Ronde 2



Het spel 
draait om

Zing een 
(sinterklaas) liedje

Haal voor 
iedereen een

drankje

Je moet een 
beurt overslaan

Geef een cadeau
weg naar links

Het spel 
draait om

Laat twee
medespelers van

plek wisselen

Vraag een cadeau 
aan de speler 

links van je 
(keuze is aan gever)

Gooi nog 
een keer

Het spel 
draait om

Pak het cadeautje 
terug dat je als 

laatste is afgepakt 
(max 1)

Wissel van plek 
met een 

medespeler

Deel iets 
lekkers uit

Gooi nog 
een keer

Ruil al je cadeaus
met iemand naar

keuze

Het spel 
draait om

Pak een cadeautje 
van je rechter 

buurman

Geef een cadeau 
van een ander 

aan een 
medespeler




