
 

 

 

 

Je mag weer bijna naar school! Toch hebben we deze week nog een challenge voor thuis! Deze keer 

staat het thema ‘Dobbelchallenge’ centraal. Een thema waarbij we gaan zien of jij met een 

dobbelsteen onze challenges kunt volbrengen!  
 

 

 

  

DOBBELCHALLENGE – VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
 

 

De scholen gaan weer bijna open. We hebben nog één laatste challenge voor jullie, die thuis uitgevoerd kan 

worden: probeer aantal onderdelen van onze ‘Dobbelchallenge’ na te doen. Op de volgende pagina staan 

verschillende opdrachten die je kunt proberen. Kijk goed naar de video’s en probeer ze uit! 
 

 



 

 

 

Doel 

Zorgen dat er zo snel mogelijk bij elk getal een hoedje staat. 

 

Materiaal 

Dobbelsteen, voetbal, 6 hoedjes (of pionnen/flesjes) 

 

Opdracht 

1. Gooi met de dobbelsteen (bijvoorbeeld getal 5). 

2. Zet een hoedje op het getal wat je hebt gegooid. 

3. Gooi weer een getal met de dobbelsteen. 

4. Gooi je hetzelfde getal (bijvoorbeeld getal 5), dan voer je een voetbalopdracht naar keuze 5x uit. Gooi je een ander getal, dan hoef je 

nog geen opdracht uit te voeren en dan zet je een hoedje op het getal wat je hebt gegooid. 

5. Probeer in zo min mogelijk beurten bij alle getallen een hoedje neer te zetten. 

Voorbeeld opdrachten 

1. Bal van links naar rechts spelen 

2. Bal hooghouden 

3. Bal om en om aantikken met beide voeten 

4. Bal hooghouden met het hoofd 

5. Bal tussen de hoedjes die je al hebt slalommen 

6. Een rondje maken om de bal heen met je voeten 

Bekijk hier het videovoorbeeld. 

DOBBELCHALLENGE VOETBAL 

DOBBELCHALLENGE 

https://youtu.be/JFxFUwYYMpU


 

  

Doel 

Zorgen dat er zo snel mogelijk bij elk getal een hoedje staat. 

 

Materiaal 

Dobbelsteen, volleybal, 6 hoedjes (of pionnen/flesjes) 

 

Opdracht 

1. Gooi met de dobbelsteen (bijvoorbeeld getal 5). 

2. Zet een hoedje op het getal wat je hebt gegooid. 

3. Gooi weer een getal met de dobbelsteen. 

4. Gooi je hetzelfde getal (bijvoorbeeld getal 5), dan voer je een volleybalopdracht naar keuze 5x uit. Gooi je een ander getal, dan hoef je 

nog geen opdracht uit te voeren en dan zet je een hoedje op het getal wat je hebt gegooid. 

5. Probeer in zo min mogelijk beurten bij alle getallen een hoedje neer te zetten. 

Voorbeeld opdrachten 

1. Bal bovenhands boven je hoofd spelen zonder te kijken 

2. Bal onderhands naar achteren spelen, omdraaien en weer naar achteren spelen 

3. Bal om en om aantikken met beide handen (links & rechts samen telt voor 1x) 

4. Bal bovenhands boven je hoofd spelen en een rondje draaien 

5. Bal om en om met je linker arm en je rechter arm spelen (links & rechts samen telt voor 1x) 

6. Bal onderhands spelen en een rondje draaien 

Bekijk hier het videovoorbeeld. 

DOBBELCHALLENGE 

DOBBELCHALLENGE VOLLEYBAL 

https://youtu.be/5PaeTE_AlJA


 

 

DOBBELCHALLENGE 

DOBBELCHALLENGE FITNESS 

Doel 

De fitnessoefeningen doen aan de hand van de dobbelstenen. 

 

Materiaal 

Dobbelsteen 

 

Opdracht 

1. Je gooit de dobbelsteen voor de eerste keer. 

2. Het getal (aantal ogen) bepaalt welke oefening je gaat doen (zie hieronder). 

3. Je gooit de dobbelsteen opnieuw. 

4. Het getal (aantal ogen) bepaald hoe vaak/hoelang je het moet doen. 

5. Voer de oefening uit. 

(Beginners >6 oefeningen) (Gevorderd >12 oefeningen) (Expert > 18 oefeningen) 

 

Gooi je 1 dan  → Opdrukken (aantal ogen x2) 

Gooi je 2 dan → Wall-Sit (aantal ogen x 10 seconde) 

Gooi je 3 dan → Spong op verhoogd vlak (aantal ogen x2) 

Gooi je 4 dan → Burpee (aantal ogen x2) 

Gooi je 5 dan → Fietsen in de lucht (aantal ogen x10 seconde) 

Gooi je 6 dan → Planken (aantal ogen x10 seconde 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld. 

 

https://youtu.be/X3b5nJbAr_c

