
Spelregels Dobble 
 

Ken je Dobble? Het is een verslavend observatie- en reactiespel. 

Het spel bestaat uit een groot aantal kaarten. Op elke kaart staan acht  
verschillende symbolen. Elke twee kaarten hebben precies één symbool gemeen. 
Je kunt met de kaarten verschillende soorten spelletjes doen, maar het doel blijft hetzelfde:  
Vind zo snel mogelijk het overeenkomstige plaatje op twee speelkaarten. 

 

De spelmogelijkheden: 

 

De toren des doods 
Alle kaarten worden geschud. Iedereen krijgt één kaart voor zich, met de symbolen naar 

beneden. De overige kaarten worden open (met de symbolen naar boven) op een stapel 

gelegd in het midden. 

Alle spelers draaien tegelijk hun kaart om en zoeken zo snel mogelijk hetzelfde symbool  

op hun kaart en die van de stapel. Wie ziet welk symbool van zijn kaart overeenkomt met 

de kaart in het midden (de bovenste van de stapel), noemt de overeenkomst en legt de 

kaart van de stapel op zijn eigen kaart. 

Nu begint meteen de volgende ronde.  

Dit gaat net zo lang door, totdat de middelste stapel op is.  

Wie nu de meeste kaarten in zijn eigen stapel heeft, wint het spel. 

 

De put 
Alle spelers krijgen evenveel kaarten. De rest van de kaarten wordt op een stapel in het 

midden gelegd. De kaarten liggen met de symbolen naar beneden. 

De bovenste kaart van de stapel in het midden wordt omgedraaid.  

Zie je hetzelfde symbool dan benoem je dat en leg je vlug je kaart bovenop de kaart in  

het midden.  

Nu wordt je volgende kaart zichtbaar. 

De verliezer is de speler die als laatste al zijn kaarten op de “put” kan afleggen.  

 

  



Een vergiftigd geschenk 
Alle spelers krijgen één kaart voor zich. De kaart ligt op de kop. 

In de midden ligt een stapel met de symbolen zichtbaar.  

Iedereen draait tegelijkertijd de eigen kaart om en probeert eenzelfde symbool te vinden.  

Vergelijk daarbij de kaart van de stapel met de kaarten van je tegenspelers. Benoem het 

symbool en leg de kaart van de stapel op de kaart van de tegenspeler. De winnaar is de 

persoon die het minst aantal kaarten verzamelt. 

 

Pak ze allemaal 
Dit spel speel je in verschillende rondes. 

In het midden wordt één kaart open gelegd. 

Alle spelers krijgen één kaart die ze op de kop voor zich leggen, dicht bij de middelste 

kaart.  

De spelers draaien hun kaarten tegelijkertijd om en zoeken zo snel mogelijk een gelijk 

symbool op een van de kaarten van de spelers of de kaart in het midden. 

Zie je het symbool, benoem het dan en leg de kaart op je scorestapel. 

Probeer in een ronde zoveel mogelijk kaarten te bemachtigen. De winnaar is de  

persoon die na de verschillende rondes het meeste kaarten verzameld heeft. 

 

Schuif de hete aardappel door. 
Dit spel speel je in verschillende rondes. 

Per ronde krijgen alle spelers één kaart. De resterende kaarten gaan aan de kant tot  

de volgende ronde. 

De spelers draaien hun kaarten gelijktijdig om, zodat iedereen elkaars kaart kan zien. 

Als je eenzelfde symbool bij één van je tegenspelers ziet, dan leg je vlug jouw kaart op  

de kaart van je tegenspeler. Hij/zij speelt nu verder met jouw kaart. Ziet hij/zij beurt 

 hetzelfde symbool, dan legt hij/zij alle kaarten in één keer op die van de derde persoon.  

De verliezer van een ronde is diegene die als laatste nog kaarten vast heeft. Deze kaarten 

gaan op de strafpuntenstapel. De verliezer van het spel is diegene die het meeste kaarten  

en dus de meeste strafpunten verzameld heeft. 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Misschien bedenken jullie samen nog meer spelmogelijkheden. 

Schrijf deze dan op en verzin ook een naam voor het spel. 😊  

  



Bedankt voor het downloaden van dit document!  

 

Je kunt het gratis delen met iedereen. 

 

Deel je het dan vanuit mijn website?  

www.juffrouwfemke.com 

 

 

 

Veel plezier met dit document! 

 

Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt. 

 

Wist je dat je me ook kunt volgen?  

 

   
 

http://www.juffrouwfemke.com/
https://www.facebook.com/juffrouwfemkegroep8/
https://twitter.com/FemkeBosmans
https://www.instagram.com/juffrouw_femke/

