Wat heb je nodig?

Een dobbelsteen en één pionnetje (of bijvoorbeeld een muntje) per persoon

Hoe werkt het?

Begin bij start. De persoon die het hoogste dobbelt mag beginnen. Je zet het aantal stappen dat je dobbelt vooruit. Kijk wat er op het vakje staat
waar je terecht komt en voer hetgeen dat hierop staat uit Wie het eerste precies op finish eindigt heeft gewonnen. Gooi je niet precies het aantal
ogen om op finish te eindigen, dan doe je deze stappen ook weer achteruit.
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START
Zet ‘m op !

3x je tenen aan raken zonder je knieën te
buigen
7
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Spring 15 keer op
en neer op de
plaats waar je
staat
20
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Ga plat op je rug liggen. Kom 10x overeind en
probeer je tenen aan
te raken
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Ongeluksgetal 13!
Ga terug naar
START en begin
opnieuw
18

Blijf op en neer
springen totdat je
weer aan de beurt
bent
22

Ga op 1 voet staan.
Raak met je hand de
voet op de grond
aan. Doe dit ook met
de
andere voet

Blijf op je plaats
rennen totdat je
weer aan de
beurt bent
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Dobbel nog een
keer. Het aantal
ogen dat je dobbelt ga je achteruit

Dobbel nog eens. Gooi
je 2? Dan heb je pas
gewonnen als je de oefeningen van de vakjes
5, 7, en 15
uitvoert

Spring 8x als een
kikker
15
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Doe 10 push-ups
tegen de muur
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Je mag een
oefening voor je tegenstanders uitkiezen om uit te voeren

Ga 10 keer op je
kont op de grond
zitten en sta weer
op
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Ga 3x op je buik
liggen en sta weer
op
21

Plank voor 10
seconde

Ga 10 seconde op
een denkbeeldige
stoel tegen de muur
zitten

Ren 1x een trap op
en af
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Ga terug naar vakje 3 en doe de oefening
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20x knie-heffen
waarbij je je knieën met je hand
aantikt

Je tegenstanders mogen een oefening voor
jou kiezen om uit te
voeren
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Stap 3x op een
stoel en weer er
vanaf

Blijf hoofd, schouder, knie en teen uitvoeren totdat je
weer aan de beurt
bent
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Ga terug naar vakje 15 en voer de
opdracht uit

FINISH
Jij wint!

Tip: heb je geen printer? Dan kun je de afbeelding ook openen op de laptop of tablet en deze plat op de tafel neerleggen.

