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WAT HEB JE NODIG ? (max. per 4!) 

- 1 spelbord (extra spelborden: www.cookingclass.be ) 

- 1 dobbelsteen (daar zorg je zelf voor) 

- Voor elke speler 1 pion. Je kiest voor een worteltje of een tomaatje. 
(Knip ze hier onderaan uit) 

VOOR WIE ?  
Onder- en bovenbouw basisscholen. 

DOEL VAN HET SPEL  
Het spel is gebaseerd op de bewegingsoefeningen op cookingclass.be  
en zet bewegen nog eens extra in de kijker.  

VOORBEREIDING 
- Plaats de banken tegen elkaar. 
- Je speelt met max. 4 lln. 
- Leg je spelbord op de bank. 
- Er zijn twee startplaatsen. 
- Kies jouw startplaats: de Wortel of de Tomaat.  
- Zorg ervoor dat er op elke startplaats zeker één pion staat. Meer mag natuurlijk ook. 
- Plaats nu jouw pion op je gekozen startplaats: de grote wortel of de grote tomaat.  
  De wortelpionnen bij de Wortel en de tomaatpionnen bij de Tomaat. 
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HET SPEL 
- De dobbelsteen bepaalt wie mag starten. Je gooit om beurten.  
- Wie de hoogste ogen gooit, mag het spel beginnen. 
- De eerste speler start het spel en gooit de dobbelsteen. 
- Gooi je bv. een 3, dan plaats je je pion drie vakken (kaartjes) vooruit. 
- Op het kaartje waarop je beland bent, staan 2 opeenvolgende bewegingen die 
je van links naar rechts uitvoert. Het cijfer op het kaartje bepaalt hoeveel keer je 
de twee bewegingen na elkaar uitvoert. 
- Je voert nu het juiste aantal keer de 2 bewegingen uit die je op dit kaartje ziet. 
- De andere spelers tellen mee maar beoordelen de bewegingen niet. 
- De beurt is nu aan de volgende speler. 
- LET OP!!!!!… Gooi je een 6 dan MOET je terug naar je startplaats ! 

EINDE VAN HET SPEL 
- Het spel eindigt als een tomaat over een wortel springt of een wortel over een 
tomaat. 

HEB JE NOG WAT EXTRA TIJD ? .. HERBEGINNEN MAAR ! 

AFSPRAKEN  
- Je voert de bewegingen op de kaartjes waar je op terecht komt  
  zo nauwkeurig mogelijk uit. 
- Je beoordeelt de bewegingen van de andere spelers niet! 
- Je speelt het spel sportief. 
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