
 

  
KEN ELKAAR spel 

 

 

Benodigdheden 

2 dobbelstenen 
Pionnen, je kunt ook legoblokjes gebruiken 
 

Spelregels 

Elke speller kiest een pion en zet deze op Start. 
De jongste speller mag beginnen met gooien en zet de pion het gegooide aantal ogen vooruit.  
 
Kom je op:  

• een blauwe pijl dan mag je vooruit naar het hokje dat de de pijl aanwijst. 

• een rode pijl, dan moet je terug naar het hokje dat de pijl aanwijst.  

• twee dobbelstenen, gooi dan nodig een keer. 

• ganzen, ga dan 2 plaatsen verder. 

• Een blauw hokje: pak een kaart en stel de vraag aan wie je wil 

• Een geel hokje: pak een kaart en beantwoord zelf de vraag 

• Een zwart hokje: volgende beurt overslaan 
  
Wie het eerst precies op 48 uit komt heeft gewonnen! 
Gooi je meer dan nodig is op het einde, dan ga je het aantal ogen dat je teveel hebt gegooid weer terug.  
 
 
 



 

  

Geel hokje: pak een kaart en beantwoord zelf de vraag.   Blauw hokje: pak een kaart en stel de vraag aan wie je wil.  Zwart hokje: volgende beurt overslaan.   Dobbelstenen: gooi nog een keer   Ganzen: vlieg 2 plaatsen verder 
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Liever een kilo snoep of een 
kilo chocola? 

Waar ga je graag naar toe 
op vakantie? 

Wat is het leukste vak  
op school? 

Je wint 1 miljoen euro.  
Wat ga je er mee doen? 

Wat is je favoriete boek? Wat is je lievelingseten? 

Wat wil je nooit meer eten? Wat is je lievelingsmuziek? 
Je mag een superpower 

kiezen. Welke is dat? 



 

 

  

Liever  
sperziebonen  
of spinazie? 

Wat is  
je lievelingsfilm? 

Je mag 100.000 euro aan een 
goed doel geven.  

Welk goed doel kies je? 

Wat is het mooiste dat je 
ooit hebt gekregen? 

Je moet kiezen.  
Een jaar zonder chocola of 

een jaar zonder chips? 

In welke film zou je graag 
de hoofdrol spelen? 

Wat zou je kiezen?  
Heel goed kunnen tekenen, 

dansen of zingen? 

Wat zou je liever willen zijn?  
Een Formule 1 coureur of 

een astronaut? 

Hoe ziet jouw favoriete 
verjaardagstaart eruit? 



  

Stel je wint een vliegticket 
en jij mag de bestemming 
kiezen. Waar wil je heen? 

Je gaat naar een 
onbewoond eiland. Wat 
neem je absoluut mee? 

Welk dier  
zou je willen zijn? 

Ben je een hondenmens of 
poezenmens? 

Van welk seizoen houd je het 
meest? 

Zou je liever een beroemde 
acteur willen zijn of een 
beroemde zanger(es)? 

Ben je een ochtendmens of 
avondmens? 

Wat eet je het liefst  
van de 3P’s: 

pizza, patat of 
pannenkoeken? 

Wat is je 
lievelingsprogramma op tv? 



 

  

Je mag met een beroemd 
iemand gaan eten.  

Wie kies je? 

Je mag terug in de tijd. In 
welk jaar/tijdperk zou je een 

kijkje willen nemen? 

Je mag de Nederlandse 
koning ontmoeten. Wat zou 

je hem willen vragen? 

Je krijgt een miljoen euro als 
je een jaar je smartphone 

niet gebruikt.  
Zou je dat doen? 

Heb je liever een kroket of 
een frikandel? 

Wat is je favoriete toetje? 

Maak je liever een 
strandwandeling of een 

bergwandeling? 

Wat is het mooiste 
kinderboek dat je hebt 

gelezen? 

Je wordt president van de 
hele wereld. Waar zou je als 

eerste aan werken?  



 

Liever  
melk, pure of witte 

chocolade? 
Wat doe je het allerliefste? 

Wat zou je het liefst  
eten vanavond? 

Je mag voor 1 dag  
iemand anders zijn.  

Wie zou je willen worden? 

Waar zou je liever  
willen wonen?  

Aan zee of in de bergen? 
Wat is je lievelingskleur? 

Wat is je lievlingsdrankje? 
Wat is je favoriete  

tv-programma? 
Wat vraag je voor je 

volgende verjaardag? 


