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Spelbeschrijving 
Probeer door te dobbelen alle getallen van 1 tot en met 9 omver te spelen. De getallen die 

overblijven vormen samen de score. De speler met de laagste score wint! 

Spelregels 
Er wordt met twee dobbelstenen gegooid. Het getal dat door de ogen van de twee 

dobbelstenen samen wordt aangegeven mag worden en omgedraaid. Of als er met de twee 

dobbelstenen een som kan worden gemaakt die een nieuw getal ‘vormt’ mag dat getal 

worden omgedraaid. 

 

Voorbeeld: Speler gooit ‘2’ en ‘3’; de volgende opties zijn mogelijk: 

2 en 3  de getallen 2 en 3 mogen worden omgedraaid 

2 + 3 = 5   het getal 5 mag worden omgedraaid 

3 - 2  = 1   het getal 1 mag worden omgedraaid 

2 X 3 = 6  het getal 6 worden omgedraaid 

3 : 2  = 1,5 is geen geldige som 

 

Zodra er gegooid wordt en géén getallen meer omgedraaid kunnen worden stopt het spel. 

De resterende getallen worden opgeteld om de score te bepalen. De speler met de laagste 

score wint! 

Spelvormen 
1. Spelers spelen om de beurt waarbij de score wordt genoteerd. Speler met de laagste 

score wint.   

2. Spelers spelen tegelijk. De speler die als eerste geen getal meer kan omdraaien verliest. 

3. Bedenk je eigen regels. Bijvoorbeeld dat er alleen mag worden opgeteld of 

vermenigvuldigd. 

Tactiek 
Speel eerst je hoogste getallen weg, zodat je score het snelst naar beneden gaat. En 

onthoud: “Hoe lager de score hoe beter!” 

 

Alle Negen 

http://www.bsw-uitleen.nl/
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Productinformatie 
Aantal personen: 1 - 4 

Leeftijd:  5 tot 12 jaar 

Afmetingen:  L 52 cm, B 52 cm, H 10 cm. 

Sub-producten: 2 dobbelstenen 
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