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DUBBELS - DOBBLE - DOBBEL 

Op het internet circuleren veel spelsuggesties voor dit spel.  

Hierbij een leuke reeks van spelregels om met deze kaarten te gebruiken 

  

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  


















