
 

Levend Mens-erger-je-niet
In XXL versie spelen we dit bordspel buiten
We gaan een ouderwets potje Mens-erger-je-niet-ten. Levensgroot, vet cool! 
Doe je mee? 

Duratie : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Wat heb je nodig?
• Dobbelstenen
• Pionnen
• Stoepkrijt

Voorbereiding
Zie de voorbereiding als onderdeel van de activiteit!
Teken met wit stoepkrijt het bordspel op de grond. Teken de eindcirkels en de beginnenpunten in 4 
verschillende kleuren (als het regent kan je het spel ook binnen spelen; maak het dan met een groot papier 
op de grond).

Hoe speel je het spel?
Verdeel de kinderen in 4 teams. 
Bij dit spel heeft ieder team vier pionnen die een ronde over het bord moeten maken om veilig op één van 
de eindcirkels te geraken. Eenmaal daar, kan een pion niet meer worden verzet. Als dat met alle pionnen is 
gelukt, heeft men het spel gewonnen.
 
Elk team heeft pionnen van een eigen kleur, een eigen beginpunt en eigen eindcirkels waar andere pionnen 
niet mogen komen. De teams gooien om beurten met een dobbelsteen en moeten een pion rechtsom het 
aantal cirkels verplaatsen dat de worp aangeeft. Wanneer een pion op een cirkel komt waar al een andere 
pion staat, dan wordt deze afgegooid (geslagen). Een afgegooide pion moet weer opnieuw in het spel 
worden gebracht en van voren af aan zijn ronde maken.
 
Wanneer zes wordt gegooid moet je (als er nog pionnen zijn) een nieuwe pion in het spel brengen. Je moet 
meteen nog een keer gooien en je pion verplaatsen. (er bestaat hierbij de kans dat je een eigen pion moet 
afgooien)
Wie als eerste alle pionnen binnen heeft (in de eindcirkels) heeft gewonnen.
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