Bibi’s spelletjesboek
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Bibi de mascottebeer van Club Brugge hier! We hebben
elkaar helaas al een tijdje niet meer kunnen zien, dat is echt
heel jammer. Maar niet getreurd: ik heb voor jullie deze leuke
spelletjesbundel ontworpen vol gezelschapspellen, raadsels
en knutselopdrachten. Veel plezier!
Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar jullie resultaten. Stuur
zeker een foto van jullie tekeningen en knutselwerken door.
Of stuur een foto van hoe je samen met je broer, zus en
ouders de gezelschapspellen speelt!
Foto’s kan je sturen naar: foundation@clubbrugge.be
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Bibi’s gezelschapspellen

1.1

Ganzenbord
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1.2

Wie is het?

Voorbereiding
• De 1ste keer: Print alle onderstaande foto’s apart uit, zowel de kleine personagekaarten als de grote blauwe en gouden speelkaarten
• Leg bij speler 1 de grote blauwe speelkaarten open, met de spelersfoto zichtbaar naar boven. Doe het zelfde met de gouden speelkaarten bij speler 2.
• Schud alle kleine personagekaarten door elkaar en leg deze omgedraaid op 1 stapel, met de spelersfoto’s naar beneden. Elke speler trekt 1 personagekaart. Dit
kaartje mag de ander niet zien!
Spelregels:
• ‘Wie is het?’ wordt gespeeld door twee personen. De jongste speler mag beginnen.
• Het doel is dat je van de andere speler gaat raden welke persoon er op het plaatje van de tegenstander staat.
• Je mag om de beurt één ja/nee-vraag stellen over de speler die je zoekt. Bijvoorbeeld: Is het een doelman? Heeft hij een baard? Heeft hij een even rugnummer?
Draai op basis van deze informatie de spelersfoto’s om die hierdoor afvallen.
• Als je na een paar vragen denkt te weten wie je zoekt, dan mag je raden. Het raden is dan in plaats van het stellen van een vraag.

Tip: je kan de grote blauwe en gouden speelkaarten ook gebruiken als ‘Memory’-spel.
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1.3

3 op een rij

Instructies:

1. Knip de kaartjes via de stippellijnen uit.
2. Speler 1 heeft het logo van de ClubKids, speler 2 heeft Bibi.
3. Het doel van het spel is om 3 dezelfde kaartjes op één rij te hebben.
(horizontaal/verticaal/diagonaal)
4. De jongste speler legt als eerste zijn kaartje. Daarna is het de beurt aan speler 2. Zo wordt
om de beurt een kaartje gelegd in het speelraster.
5. Indien je alle 3 je kaartjes hebt gelegd moet je een kaartje verleggen.
6. Het spel gaat door tot er een winnaar is. Veel speelplezier!
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1.4

Mens erger je niet

Mens erger je niet is een gezelschapsspel voor het volledige gezin. Het spel zorgt voor uren speelplezier voor
jong en oud. Knip de teams en het spelbord met Bibi uit en erger je niet !
KEEPERS

Verdedigers

Middenvelders

AANVALLERS

Beginopstelling
Elke speler kiest een kleur en plaatst de vier spelers op de juiste vakken aan de rand van het spelbord. Wie
hoogst gooit met de dobbelsteen begint. Daarna speel je met de klok mee (zie grijze pijlen).
De bank verlaten
Om de startpositie aan de rand van het bord te mogen verlaten, moet de speler 6 gooien. Gooi
je dit snel? Dan kun je een aardige voorsprong nemen op de andere spelers. Als je van de bank
komt, gooi je direct nog een keertje. Zet vervolgens je speler evenveel stappen vooruit als het
ogen op de dobbelsteen. Wanneer iemand géén 6 gooit, is de volgende speler aan de beurt. De
startpositie = grijze bol.
Het verplaatsen van je Club Brugge spelers
Indien je eerste speler het spelbord heeft betreden, mag je tijdens jouw beurt weer met de dobbelsteen
gooien en je speler verplaatsen. Hoe hoger je gooit, des te meer stappen je vooruit mag zetten en hoe eerder
je bij Bibi bent.
Heb je al een speler in het spel en gooi je weer 6? Dan mag je kiezen of je met de speler 6 stappen vooruit
zet óf een nieuwe speler op het startvakje plaatst.
Een speler krijgt een rode kaart
Wanneer er meerdere spelers op het bord staan, wordt het spel een tikje gevaarlijker. Indien een speler op
een reeds bezet vakje terechtkomt, moet de speler die daar eerder stond het veld verlaten. Deze speler krijgt
een rode kaart en wordt teruggezet op de bank en zal opnieuw 6 moeten gooien om in het spel te geraken.
Laatste rechte lijn richting Bibi
Het einddoel van “Mens erger je niet!” is om jouw 4 spelers op jouw 4 gekleurde bolletjes te krijgen.
Sta je exact op de voetbal bij jouw eigen kleur met een speler? Tijd om richting Bibi te gaan! Als je in
je beurt meteen 6 gooit dan mag je rechtstreeks naar Bibi springen. Anders klim je op door eerst 1
te gooien, daarna 2, 3, 4. De eerste speler gaat door tot 4, de tweede speler tot vakje 3, tot de laatste
speler vakje 1 bezet van je thuiskleur.
Wie als eerste alle 4 zijn/haar spelers op het thuiskleur weet te krijgen, wint het bordspel.
Maar eerst hopen dat jouw speler met de finish in zicht niet van zijn plek wordt geslagen!
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Spelbord
Tip: plak het spelbord en de spelers op karton voor de stevigheid!

START

START

START

START
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1.5

Memory

Knip alle vakjes apart uit. Draai alle vakjes om en leg ze verspreid over de tafel. Kan jij de juiste spelersnamen
bij de spelers vinden?
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2

Knutselen

2.1

Maak je eigen Beker van België

De finalewedstrijd van de Beker van België is dan wel even uitgesteld, toch kan jij wel al
een beker p(l)akken. Knutsel zelf een beker door volgende stappen te volgen:
•
•
•
•
2.2

Neem een groot stuk karton en teken de vorm van de beker uit met potlood (of
vraag hulp aan je ouders).
Snijd de vorm van de beker uit in karton met een schaar.
Plak aluminiumfolie rond het karton en versier je beker naar hartenlust.
Proficiat met jullie beker!
Bouw je eigen voetbalstadion

Binnenkort wil Club Brugge beginnen aan de bouw van een nieuw
voetbalstadion. Kan jij ook al niet wachten tot Club er zijn eerste match in zal
spelen?
Knutsel zelf al een eigen voetbalstadion met alles wat je in huis kan terugvinden:
legoblokjes, doos van karton, papier, blokjes,…
Stuur een foto van jouw creatie naar foundation@clubbrugge.be
2.3

Ontwerp onze nieuwe truitjes!

Komend seizoen willen de spelers opnieuw stralen in nieuwe truitjes. Hierbij kan jij helpen! Toon ons jouw
creativiteit en ontwerp de nieuwe truitjes van Club Brugge.
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Woordspelletjes

3.1

Rebus

Ontcijfer de opstelling aan de hand van de rebussen.
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3.2

Woordzoekers

De spelers van Club Brugge raakten verdwaald in de woordzoeker. Kun jij alle spelers
terugvinden?
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Weet jij alles over voetbal? Zoek de voetbaltermen in de woordzoeker!

Waarom kan een boom niet voetballen?
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3.3

Sudoku’s

Vervolledig de sudoku’s. Alle letters van het woord mogen slechts eenmaal voorkomen per
verticale en horizontale rij en slechts 1 keer per kader.
Als je de sudoku volledig hebt ingevuld dan krijg je horizontaal, verticaal en per kader de letter
van het gewenste woord.

Een voetballer staat na de
wedstrijd met een
paraplu onder de douche.
Waarom doe jij dat?
Vraagt een teamgenoot.
Ik ben mijn handdoek
vergeten!
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Bibi daagt je uit

4.1

Doolhof

Kan jij Bibi door het doolhof helpen naar de bal?

Jantje vraagt aan zijn mama mag ik
nog een voetbalmatch kijken voor ik
ga slapen?
‘Ja, maar slechts één helft.’ Zegt
mama.
'Oké, doe de tweede helft dan maar.'
Zegt Jantje.
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4.2

Zoek de 5 verschillen

Help jij Bibi om de 5 verschillen te vinden op onderstaande afbeeldingen?
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Ook hier zijn er 5 verschillen, kan jij ze vinden?
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4.3

Stuckathomechallenge

Wanneer is jouw verjaardag?
Welke activiteit zal jij doen met welke speler?

Ik zal …………………………………………………………… met ……………………………………………………………………
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Tekenen

5.1

Mignolet

Verzin een leuke achtergrond voor onze keeper Mignolet.
Hiernaast kan je een leuk voorbeeld terugvinden.
Nu is het aan jou! Wees zo creatief mogelijk!
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5.2

Mascotte Bibi

Kan jij alle cijfers met elkaar verbinden?

Kleur onze mascotte Bibi mooi in!
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5.3

De Voedingsdriehoek

Stel een gezonde maaltijd samen door alle ingrediënten in de voedingsdriehoek in te kleuren
of te omcirkelen die jij wenst te gebruiken!
Je mag zelf ook ingrediënten toevoegen/tekenen in de driehoek. Veel succes!
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