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Eilandenrace. 
 
 
In de zaal liggen 35 hoepels (eilandjes) in een rechthoek (= de zee).  
In elke hoepel ligt een dobbelsteen (DS). 
De spelers spelen het spel in groepjes van 2 of 3. (Er kan ook individueel gespeeld worden) 
De spelers staan per ploegje aan de rand van de zee. 
Om alles overzichtelijk te maken kunnen de ploegjes gekleurde truitjes aandoen. 
Een ploegje met dezelfde kleur staat recht tegenover aan de overkant van de zee. 
(zie schema) 
 
SCHEMA: 
 

                         



 
Level 1: 
 
Alle ploegen werpen de DS in hun beginhoepel en dan begint het spel. 
Afhankelijk van de worp met de DS kunnen ze zich nu verplaatsen over de eilandjes. 
Wie 1 - 2 - 3  werpt mag zich 1 hoepel horizontaal (opzij) verplaatsen. 
Wie 4 - 5 - 6  werpt mag zich 1 hoepel verticaal (vooruit) verplaatsen. 
Het is de bedoeling om een eiland aan de  overkant van de zee te bereiken. (waar dan ook) 
 
 
Level 2: 
 
Alle ploegen werpen de DS in hun beginhoepel en dan begint het spel. 
Afhankelijk van de worp met de DS kunnen ze zich nu verplaatsen over de eilandjes. 
Wie 1 - 2   werpt mag zich 1 hoepel horizontaal (opzij L-R) verplaatsen. 
Wie 3 - 4  werpt mag zich 1 hoepel verticaal (vooruit-achteruit) verplaatsen. 
Wie 5 - 6  werpt mag zich 1 hoepel diagonaal (vooruit-achteruit) verplaatsen. 
Het is de bedoeling om het eiland recht tegenover aan de  overkant van de zee te bereiken. 
De eindhoepels kunnen eventueel dezelfde kleur hebben als de ploegjes die er 
vertrekken/moeten aankomen 
Het kan dus zijn dat de ploegjes zich weer achteruit moeten verplaatsen om in het juiste eiland 
aan te komen. 
 
 
Mogelijke spelvormen in level 2: 
 

1) Dezelfde kleuren spelen tegen elkaar: De ploegjes van dezelfde kleur vertrekken recht 
tegenover elkaar en trachten om ter eerst de overkant te bereiken. (mekaar kruisen) 
 

2) Dezelfde kleuren spelen samen tegen de andere kleuren: Pas als beide ploegjes van 
dezelfde kleur klaar zijn is de ploeg klaar. Welke kleur is het eerste klaar? 
 

3) Er wordt op tijd gespeeld (bvb 5'): De ploegjes trachten zo dikwijls mogelijk de 
overkant te bereiken binnen de tijd. Er kan eventueel per kleur samengespeeld worden. 

 
 
Level 3: 
 
Bij Level 3 beginnen de ploegjes in de hoekhoepels. 
De ploegjes verdelen zich over de 4 hoeken. 
De ploegjes moeten niet meer gekleurd zijn. 
Het is de bedoeling dat ze om ter eerst de hoepel diagonaal aan de overkant bereiken.  
(en eventueel terug naar de beginhoepel) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Level 4 (Level 3 kan ook in deze organisatie gespeeld worden): 
 
In de hoeken van het speelveld staan nu gekleurde potjes (punten). 
Er staan nu in 3 hoepels een kegel (= onbewoond eiland) waar men niet op kan komen. 
In 2 hoepels ligt een pijltje 1 - 2. (Dus 1 eiland opzij) 
(zie schema onderaan) 
Het is de bedoeling om ter snelst in de 3 andere hoekhoepels te geraken en dan nog opnieuw 
terug naar huis te gaan (tot in de eigen hoekhoepel).  
Telkens men in een andere hoekhoepel komt mag men daar een punt meenemen. 
Bij aankomst thuis moet men dus de 4 kleuren bezitten. 
Wie tussen 2 onbewoonde eilanden vast komt te zitten, moet wachten tot er een andere ploeg 
bij dat eiland voorbij komt. Als de andere ploeg bij dat eiland geworpen heeft mag de 
“pechploeg” ook opnieuw werpen en verder spelen. 
Andere ploegen die werpen in een aangrenzende hoepel van de “pechploeg” zijn echter 
verplicht om “hulp” te gaan verlenen bij de “pechploeg”. Als hun worp overeenstemt met 
richting van de “pechploeg” uiteraard. Ze mogen op dat ogenblik niet kiezen welke richting 
ze uitgaan maar moeten naar de hoepel waar de “pechploeg” zit. 
Wie als eerste terug bij de thuishoepel is met de 3 andere kleuren in het bezit is gewonnen. 
 
SCHEMA: 
 

                         



 
Variante 1: De bom: 
 
Er kan gespeeld worden met een bom op 1 of meerdere eilanden. Een drietal bommen over 
het ganse spel is een goede optie maar meer of minder kan ook. 
Om een bom in te voeren is een dobbelsteen nodig die gemarkeerd is op 1 zijde. 
Bijvoorbeeld een rond stickertje op 1 willekeurige zijde van een dobbelsteen. 
(Er zijn ook dobbelstenen die toevallig 1 speciale zijde hebben… Bijvoorbeeld een hartje ipv 
de “1”) 
Die gemarkeerde dobbelstenen worden dan op willekeurige eilanden gelegd. Als een ploegje 
de gemarkeerde zijde werpt ontploft de bom. 
De ploeg moet dan weer naar huis keren en 1 eventueel reeds behaald punt (kleur) 
terugleggen. Indien er nog geen punten werden behaald moet de ploeg gewoon terug naar huis 
keren en opnieuw beginnen. 
 
 
Variante 2: Pijlen: 
 
Het is mogelijk om in enkele hoepels pijlen te leggen ipv DS. 
Aan de hand van de pijlen moeten de ploegjes zich dan oriënteren en verplaatsen. 
 
SCHEMA: 
 
 

                           
 
 



 
Mogelijke variantes van pijlen: 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 op één rij. 
 
 
Organisatie: 
 

 
 
 
 
 
 
De spelers worden verdeeld in ploegjes van 3 of 4. 
Elk team heeft een kapitein gemarkeerd met een hesje in zijn/haar kleur. 
Elk team beschikt over 4 dezelfde kleurpotjes. 
Er wordt gespeeld in estafette. 
Om beurt mag een speler een potje op een willekeurige plaats in het speelveld leggen. 
Als men erin slaagt om 4 potjes op 1 rij te leggen verdient het team 1 punt. 
Als een team een punt behaalt wordt de kapitein afgelost en die haalt de 4 potjes terug binnen 
om alzo het punt binnen te halen. 
Als het de kapitein zelf is die het laatste potje legt en alzo het punt scoort loopt die eerst terug 
naar de rij om zichzelf af te tikken en vervolgens het punt binnen te halen. 
Het team begint dan opnieuw om een tweede punt trachten te scoren. 
Als de 4 potjes in het speelveld gelegd zijn en men is er niet in geslaagd ze op 1 rij te leggen 
mag de volgende speler 1 potje verleggen naar een lege hoepel.  
(Er mogen geen 2 potjes in 1 hoepel liggen) 
Vervolgens in estafette verder blijven verleggen tot het punt gescoord wordt. 
Er kan HORIZONTAAL, VERTIKAAL of DIAGONAAL gescoord worden. 
 
 



  
 
 
 
Er kan op tijd gespeeld worden om ter meeste punten. 
OF Het team dat als eerste een bepaald aantal punten scoort is gewonnen. De andere teams 
kunnen daarna nog verder spelen tot ook zij het te behalen punten behaald hebben. 
 
Tip: Bij 4 teams spelen op een 25-veld (5 op 5) 
 


