
De spelers krijgen elk 10 pogingen om de 1 te gooien. De speler die 
met het minste aantal pogingen de 1 gooit, is de winnaar van het 
spel.

Het winnende cijfer ofwel het aantal ogen hoeft niet per se 1 te zijn, 
het kan bijvoorbeeld ook de 3 of de 5 zijn. De medespelers kunnen 
zelf vooraf bepalen welk aantal ogen ze gooien. Natuurlijk moet dit 
voor de worp worden vermeld. Wie als eerste met het minst aantal 
pogingen het vooraf gekozen aantal ogen gooit, is de winnaar!

Het bovengenoemde 
spel kan ook omgekeerd 

gespeeld worden. Dan wint 
de speler die de 1 of een 

ander aantal ogen niet of het 
minst vaak heeft gegooid.

Een andere variant wordt gespeeld 
met een dobbelsteen en een 
papiertje voor elke speler. Hierbij 
moeten de spelers proberen als 
eerste de ogen van 1 tot en met 6 
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en weer van 6 tot en met 1 te gooien. Elke speler krijgt om de beurt 
de dobbelsteen en krijgt per ronde 1 poging. Alle spelers proberen in 
de eerste ronde een 1 te gooien. Lukt dit niet, dan probeert hij het in 
de 2e ronde nog eens, enzovoorts. Heeft een speler de 1 geworpen, 
dan noteert hij dit. Daarna is voor die speler de 2 aan de beurt. Pas 
als dit aantal ogen geworpen en genoteerd is, mag die speler weer 
voor de 3 gaan. Wanneer alle getallen geworpen en op de papiertjes 
genoteerd zijn, dan begint de dobbelronde in de omgekeerde 
richting en moet eerst de 6 gegooid worden. Als de speler dit doet, 
streept hij de 6 door en gaat verder met de 5.
Degene die als eerste alle ogen heeft gegooid, is de winnaar!
Verzin nog meer varianten, zoals dobbelen in drie rondes. Wie in drie 
rondes de hoogste ogen heeft gegooid, is de winnaar!

Let op met dobbelstenen bij zeer jonge kinderen. Kleine voorwerpen 
buiten bereik houden van kinderen onder de 3 jaar. 

Tip! Erg geschikt voor in de auto. Zorg voor een bakje waarmee de 
dobbelsteen wordt opgevangen, zodat deze in de auto niet zoek 
raakt!
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