
5.2. Gevaren! 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

We spelen dit spel met een rooster en met valstrikken. 
Als je met 2 speelt: een rooster van 5 x 5 
Als je met 3 speelt: een rooster van 6 x 6 
Als je met 4 speelt: een rooster van 7 x 7 
Als je met 5 speelt: een rooster van 8 x 8 
Als je met 6 speelt: een rooster van 9 x 9 

Spelverloop 

Op het rooster leg je vooraf omgekeerd de valstrikken. 
De valstrikken zijn: 

de bedreiger: de volgende beurt moet je bij het meest aantal 
tegels aanleggen. Iedere tegel is dan min 2 punten op je score. 

de dood die dreigt: de volgende 2 beurten moet je overslaan. 

het net waarin je vastraakt,waarin je omsingeld bent. Deze beurt 
levert geen punten op. 
het roofdier dat aanvalt. De volgende beurt leg je aan zo weinig 
mogelijk tegels aan uit schrik om besprongen te worden. Het zal 

dus niet zo veel mogelijk punten opleveren. 

de spot: Iedereen krijgt de punten voor deze tegel, jij echter niet. 
 

Deze kaart mag je bij je houden en als je op een valstrik terecht 
komt kun je deze inruilen en toch op een andere vrije plaats een 
tegel aanleggen. 

 
Je hebt geluk: je punten tellen dubbel. De vijand is geweken. 
 
Het aantal valstrikken: 

 Met 2 Met 3 Met 4 Met 5 Met 6 

 
1 2 2 3 4 

 

1 2 2 3 4 

 
2 3 4 5 6 

 
4 6 8 10 12 

 
2 3 4 5 6 

 

2 3 4 5 6 

 

2 3 4 5 6 

Achtergrond 

Je kunt op vele manieren 
overvallen worden. 
Overvallen door echte 
vijanden, of door je geweten, 
door je zondigheid, of een 
onveilig gevoel omwille van 
Gods schijnbare afwezigheid. 
De belangrijkste 
omschrijvingen vind je nu 
gemakkelijk terug in een 
aantal psalmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In psalm 1 wordt er enkel de 
spotter genoemd. En die zal 
uiteindelijk weg waaien, 
teniet gaan, het geluk niet 
kennen. De dood wordt hier 
niet behandeld als een 
gevaar, maar als een 
evidentie voor wie de 
verkeerde weg opgaat.  
 



 



 

 
 
 

de bedreiger:  
zie psalm 3, 5, 7, 13, 27, 44, 54, 55, 56, 106, 
127 
 

de leugen: 
zie psalm 5, 10, 12, 17, 21, 27, 31, 34, 35, 36, 
40, 43, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 144 
 

de laster: 
zie psalm 27, 31, 50, 64, 109 
 

de dood die dreigt: zie psalm 6, 9, 18, 
22, 30, 38, 41, 44, 49, 55, 56, 70, 88, 139, 143 
 
 

het net waarin je vast raakt:  
zie psalm 9, 10, 25, 31,35, 57, 91, 119XIII, 124, 
140 
 

Kuil: 
ziepsalm 7, 9, 35, 40, 49, 55, 57, 88, 94, 119XI, 
140 
 

val: 
zie psalm 38, 64, 140 
 

ingesloten: 
zie psalm 3, 22, 44, 49, 56, 59 
 
 
 

 
 
 

het roofdier dat aanvalt. Zie psalm 10, 
17, 22, 44, 57, 59 
 

de spot:  
zie psalm 10, 15, 31, 35, 40, 70, 80, 102, 119III, 
119IV, 123 
 

de hoogmoed:  
zie psalm 10, 31, 49, 75, 83, 119 
 
 
 

de vijand: 
zie psalm 3, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 21, 23, 25, 30, 
31, 35, 38, 41, 45, 54, 56, 59, 60, 61, 64, 68, 
69, 71, 73, 74, 80, 81, 89, 92, 106; 110, 119, 
143 
 

Gods vijand: 
zie psalm 21, 83, 97, 139 
 

de geweldenaar: 
zie psalm 73, 79, 86, 120 
 
 

 het onrecht, de boosdoener: 
zie psalm 1, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 26, 28, 
34, 36, 37, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 62, 64, 
71, 75, 82, 84, 94, 97, 101, 112, 119, 125, 129, 
139, 140, 141, 145,  
 
 

 de zonde 
zie psalm 6, 25, 32, 38, 39, 40, 41, 51, 65, 69, 
78, 79, 85, 103, 106, 107, 130 



Nog één bijkomende spelregels. Als je een tegel hebt met dit symbool op leg je die tijdens je 
beurt aan en wijs je een tegenspeler naar keuze aan. Die moet dan in zijn beurt zijn tegel op 

de plaats van een valstrik leggen. 
 
Natuurlijk zullen de speler de valstrikken proberen te vermijden, maar hoe voller het rooster wordt 
hoe moeilijker om ze te vermijden… 
Het spel is afgelopen als het rooster vol is. 
Wie haalt de meeste punten? 
 

B. Om alleen te spelen 

Nodige materiaal 

We spelen dit spel met een rooster van 4 X 4, met een dobbelsteen en valstrikken. 
 

Spelverloop 

Aangepaste betekenis van de valstrikken: 

de bedreiger (2 X) : Gooi even om punten te tellen. 

de dood die dreigt: gooi een getal. Zoveel tegels lever je in. Je hebt nu niet langer 10 tegels om 
uit te kiezen. Je pak kun je nu slechts aanvullen met dit beperkt aantal.  
Stel je gooit 4, dan heb je telkens maar 6 tegels om uit te kiezen. Dit beperkt je keuze en ook je kans 
op veel punten. 

het net waarin je vastraakt,waarin je omsingeld bent. Deze beurt levert geen punten op. 

het roofdier dat aanvalt. (2X) Gooi oneven om je punten toch mee te laten tellen. 

de spot: Het aantal punten die je zou verdienen worden van je totaalsom afgetrokken. Bij het 
“X”en schrap je een behaalde score. 

Deze kaart (2X) mag je bij je houden en als je op een valstrik terecht komt kun je deze inruilen 
en toch op een andere vrije plaats een tegel aanleggen. 

Je hebt geluk: je punten tellen dubbel. De vijand is geweken. 
Het spel is uit als het rooster vol is. Hoeveel haalde je? 
 
Het aantal valstrikken: 

  
   

  
2 1 2 2 2 2 2 

 
 
Hoeveel punten kun je toch halen op het einde van het spel? 

 



 
 
 
 
 


