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JULIE MENNE

Ketting rijgen is een gezelschapsspel dat los verkrijgbaar is. Tevens 
maakt het deel uit van de Vervolgcursus Met Sprongen Vooruit 
groep 3 en 41. Het spel sluit zowel aan bij de leerstof voor groep 3 als 
voor groep 4, maar kan door het veranderen van de spelregels en/of 
dobbelstenen ook in groep 5 en 6 nog dienst doen.

KETTING RIJGEN
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Inhoudelijk doel: Splitsingen van 6, 7 
en 8. Met het invullen van het score-
bord oefenen de kinderen ook het op-
tellen van tienen, enen en vijven in het 
getallengebied tot 50.
Doel van het spel: In vijf beurten zo-
veel mogelijk punten verzamelen. 
Iedere speler moet evenveel beurten 
hebben gespeeld. Het kan dus gebeu-
ren dat er twee of meer winnaars zijn.
Materiaal:  Speelbord, tien dobbelste-
nen met getalsymbolen 1 tot en met 

6, dobbelbeker, scorebord, zandloper 
(1 minuut). Zie afbeelding 1.

Tijdens de warming-up worden de 
splitsbloemen en een bal gebruikt. 
Het gooien van een bal zorgt voor 
een hoge betrokkenheid,  activerende 
houding en vlot afwisselen van beur-
ten. (noot 2). Het rekenrek is binnen 
handbereik. Bij een vergissing kan 
hier naar worden teruggegrepen. Zie 
afbeelding 2.

2.  Benodigde materialen voor de 
warming-up: splitsbloemen van 6, 7 en 8 
en klassikaal rekenrek 

Warming-up
In de tweede helft van groep 3 moeten 
de splitsingen zijn gememoriseerd. 
Als dit doel is bereikt, betekent dit 
echter niet dat het niet meer geoefend 
hoeft te worden. De leerkracht staat 
voor de groep met de splitsbloem van 
7. De blaadjes van de bloem zijn naar 
achteren gevouwen. De splitsbloem 
slaapt. Zie afbeelding 3.

3.  Een splitsbloem waarvan de bloem-
blaadjes naar achter zijn gevouwen is 
een slapende splitsbloem

Om hem wakker te schudden, moeten 
de vrienden worden opgenoemd. ‘Wie 
weet een splitsing van 7?’ Nienke mag 
de splitsbloem vasthouden zodat de 
leerkracht haar handen vrij heeft om 
met de bal beurten te geven. Ze gooit 
de bal naar Ryan. Ryan vangt de bal, 
antwoordt: ‘4 en 3’ en gooit de bal te-
rug. ‘Klopt dat?’ vraagt de leerkracht 
zich af. Nienke klapt het bloemblaadje 

1.  Benodigde materialen Ketting rijgen
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met de 4 open en laat ook de achter-
zijde zien. Hierop staat een 3. ‘Dat 
klopt dus en 4 erbij 3 is 7,’ voegt de 
leerkracht er aan toe. ‘Maar er zijn 
nog meer splitsingen van 7,’ vervolgt 
ze. Ze kijkt even rond en gooit de bal 
dan naar Puck. Puck zegt: ‘0 en 7’. Ter 
controle laat Nienke zien dat er inder-
daad ook een bloemblaadje met een 
0 op de voorkant en een 7 op de ach-
terkant is. De leerkracht gooit de bal 
weer naar een ander terwijl Nienke de 
splitsbloem met  de twee uitgeklapte 
bloemblaadjes voor iedereen zicht-
baar in beeld houdt. Zie ook afbeel-
ding 4a en 4b. 

Dit gaat zo verder totdat alle blaadjes 
van de splitsbloem zijn uitgeklapt. 
Ook de splitsingen van 6 en 8 worden 
op deze manier geoefend. Nadat een 
splitsbloem helemaal is wakker ge-
schud, rekken de kinderen zich ook 
even uit. Zie afbeelding 5.

Directe feedback
Mirte noemt bij de splitsbloem van 8 
de splitsing van 5 en 2. De leerkracht 
vraagt in gedachte op het rekenrek 8 
als dubbele op te schuiven. ‘Hoeveel 
kralen heb je dan boven en hoeveel 
onder?’ ‘Dat is makkelijk, 4 en 4,’ 
antwoordt Mirte. ‘Maak er nu boven 
5 van. Hoeveel komen erbij?’ ‘Eentje’, 
weet ze. ‘Hoeveel moeten er dan op-
geschoven zijn op de onderste stang 
als het samen met de bovenste nog 
steeds 8 is?’ ‘3.’ Heel goed, want een-
tje minder dan 4 is 3.

Samen 6, 7 of 8
Met een groepje van vier kinderen 
introduceert de leerkracht vervolgens 
Ketting rijgen. ‘Dit is een spel waarbij 
we een ketting gaan rijgen met tien 
dobbelstenen. Je ziet hier het speel-
bord met tien gaten. In ieder gat past 

een dobbelsteen. Kijk maar.’ De leer-
kracht drukt in twee opeenvolgende 
gaten een dobbelsteen met 4 en een-
tje met 1’. ‘Maar … dit is niet goed, 
want twee dobbelstenen naast elkaar 
moeten samen 6, 7 of 8 zijn.’ Yasmine 
mag het veranderen en verandert de 
dobbelsteen met 1 in 2. De leerkracht 
reageert: ‘4 erbij 2 is samen 6, dus dit 
mag wel. Wat zou nu naast de 2 kun-
nen liggen? Guus pakt een dobbel-
steen en drukt deze met de 4 boven 
naast de 2  die er al ligt. ‘Ook goed, 
want 2 erbij 4 is ook samen 6.’ Zarah 
vult de ketting aan met weer een 2. 
Hoewel dit correct is, moedigt de leer-
kracht aan hierna iets anders aan te 
leggen. Ze maken vervolgens de ket-
ting af met respectievelijk een 5, 1, 5, 
3, 3 en nog een 3. Zie afbeelding 6. De 
spelers zijn het erover eens dat de ket-
ting zo goed geregen is.

6. Voorbeeld van een goed geregen 
ketting: twee opeenvolgende 
dobbelstenen zijn samen 6, 7 of 8 

Puntentelling
‘Voor het rijgen van een ketting kun je 
punten krijgen. Als het je lukt om bin-
nen de tijd van de zandloper de ketting 
vol te leggen met de tien dobbelste-
nen, behaal je 10 punten. Houd je één 
dobbelsteen over dan heb je 5 pun-
ten. Bij twee dobbelstenen over hoort 
slechts 1 punt. En kun je drie of meer 
dobbelstenen niet plaatsen dan heb je 
geen punten verdiend.’ Zie afbeelding 
7. ‘De punten noteer je op het score-
bord. Wie na vijf beurten de meeste 

4a en 4b.  Van de splitsbloem van 7 worden de bloemblaadjes met splitsingen die tot 
dan toe zijn genoemd, getoond

5.  Even uitrekken als er weer een splitsbloem is wakker geschud
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30 Volgens Bartjens jaargang 32 2012/2013 nr. 4

punten heeft, wint het spel. Let op, 
eenmaal gegooid mogen de dobbel-
stenen niet van waarde veranderen.’ 

Proefrondje
Na deze uitleg beginnen ze eerst met 
een proefrondje. Hierbij doet de zand-
loper nog even niet mee. Guus doet 
de dobbelstenen in de dobbelbeker 
en gooit. Dadelijk drukt hij twee dob-
belstenen met een 3 in twee opeenvol-
gende gaten in het speelbord. Hij ver-
volgt de rij aan de bovenkant met een 
4, 3 en 5 en gaat dan aan de onderkant 
verder met 4, 4 en 3. Als dit is gedaan, 
zijn er nog twee dobbelstenen met elk 
een 6 over. Deze kan hij niet kwijt. Zie 
afbeelding 8. 

8. Dobbelstenen met een 6 kun je in 
deze ketting helaas niet kwijt 

De overige kinderen kijken of deze 
niet toch nog te plaatsen zijn. Nee, 
het is niet mogelijk wat je ook veran-
dert aan de ketting, luidt de conclusie. 
De leerkracht vraagt wat je nodig hebt 
voor een 6. ‘Een 0, maar dat kun je 
niet gooien,’ zegt Yasmine. Dus een 
1 of een 2, weet Goof, maar dat ligt 
niet op tafel. Het is niet anders, Guus 
heeft deze beurt slechts 1 punt ver-

dient. ‘Gelukkig is het een proefrond-
je,’ zegt hij. 

Voor het echie
Guus, Zarah, Goof en Yasmine spelen 
het spel. Ze gooien om de beurt en 
het kind dat rechts van de speler zit, 
draait de zandloper om op het mo-
ment dat er is gegooid. De leerkracht 
loopt af en toe langs. Ze ziet dat de 
speler die aan de beurt is nauwlettend 
door de andere spelers wordt gevolgd. 
De tijdsdruk van de zandloper ver-
hoogt de spanning en concentratie. 
Zie ook afbeelding 9.

Bij de tweede ronde helpt ze bij het 
invullen van het scorebord. De punten 
behaald in de tweede ronde moeten bij 
de punten van de eerste ronde worden 
opgeteld. Het totaal komt dan in het 
vakje van de tweede ronde te staan. Bij 
de derde, vierde en vijfde ronde gaat 
dat net zo. Ook al heb je een ronde 
niets gehaald, je noteert die ronde de 
punten tot dan toe. Na de derde ronde 
vraagt ze wie de meeste punten heeft 
gehaald. Dat is Guus. ‘Wie kan er nog 
winnen?’ Ze maken alle vier nog kans 
om te winnen. ‘En met hoeveel pun-
ten?’ De maximale eindscore die er na 
drie rondes nog gehaald kan worden is 
35. Guus heeft namelijk al 15 punten in 
ronde drie. Tel daar twee keer een maxi-
male score van 10 bij op en je komt uit 
op 35 punten. Na afloop vraagt ze of 
je aan het scorebord nog kunt zien wie 
er weleens 10 punten heeft gehaald. 
Dat kunnen ze. Ieder heeft twee keer 
10 punten gehaald. Behalve Goof. Hij 

heeft slechts 1 keer 10 punten gehaald. 
Dit kwam niet door gebrek aan tijd. Hij 
heeft uitstekend gespeeld, maar had 
een beetje pech met de waarde van zijn 
worpen. Zie ook afbeelding 10.

Afsluiting
Tot slot vraagt de leerkracht steek-
proefsgewijs het antwoord op op-
gaven als 3 + 4 en 7 - 4. Voor Guus, 
Zarah, Goof en Yasmine is dat geen 
enkel probleem. Zij zitten er helemaal 
in. De leerkracht besluit daarom dat 
ze aan alle vier de sticker uitreikt die 
hoort bij deze vaardigheid. Gretig 
plakken ze de sticker op hun verza-
melkaart en laten trots zien hoever ze 
al gevorderd zijn. Zie ook afbeelding 
11a, b en c.
Op de verzamelkaart ziet niet alleen 
het kind, maar ook de leerkracht in 
een oogopslag wat al is behaald en 
waar de komende tijd de aandacht 
nog op gericht zal zijn (noot 3).

Vereenvoudigen, variëren en 
verdiepen 
  Maak het spel eenvoudiger door 
zonder zandloper en/of scorebord 
te spelen. 

9.  Spelen binnen de tijd van de zandloper houdt je gefocust

7. Puntentelling Ketting rijgen
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  Ook kan worden gekozen voor ge-
wone dobbelstenen. Dit zijn dob-
belstenen met elk 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
stippen. 

  Of kies er bijvoorbeeld voor om half 
om half te spelen: vijf dobbelstenen 
met getalsymbolen en vijf dobbel-
stenen met stippen.

  Pas zelfcontrole toe. Draai het 
speelbord om nadat de ketting met 
dobbelstenen is gelegd. De dobbel-
stenen zitten vast en vallen er dus 
niet uit. Heb je het aan de boven-
kant goed gedaan, dan klopt de on-
derkant ook. Zie afbeelding 12 voor 
een omgedraaid speelbord met in-
geklemde gewone dobbelstenen.

  Varieer door twee tegen twee te la-
ten spelen.

  Maak het spel nog uitdagender. 
Probeer in de tijd van de zandloper 
zoveel mogelijk keer de ketting te 
leggen. Dus elke keer als de ketting 
is gelegd en de punten zijn bepaald, 
gooi je opnieuw. Herhaal dit totdat 
de tijd om is. Spreek eventueel af 
dat je twee keer de tijd van de zand-
loper krijgt.

  Vraag waarom ze denken dat het 
totaal van twee dobbelstenen 6, 7 
of 8 moet zijn en bijvoorbeeld niet 
2, 3 of 4. Antwoord: Met twee dob-
belstenen heb je de meeste kans op 
een totaal van 7, daarna heb je de 

meeste kans op samen 6 of samen 
8. Dus met deze regel is het spel het 
leukst. Je hebt de meeste kans dat 
je de ketting vol krijgt.

  Neem tien beschrijfbare dobbelste-
nen en speel het spel 10, 11 of 12. 
Wat moet er op iedere dobbelsteen 
staan? 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Met dank aan basisschool de Boom-
gaard te Utrecht. 

De auteur is ontwikkelaar van het pro-
gramma Met Sprongen Vooruit en 
directeur van het Menne Instituut. De 
foto’s zijn gemaakt door de auteur.

Noten

1.  Ketting rijgen is te bestellen via www.

metsprongenvooruit.nl. Dit geldt ook 

voor de overige materialen die hier 

genoemd worden.

2.  De splitsbloemen van 6 en 7 maken 

deel uit van de kist Rekenmaterialen oe-

fenlessen groep 3 en 4. De splitsbloem 

van 8 en de Rekenbal zitten in de kist 

Rekenmaterialen oefenlessen 

groep 5 en 6. De Rekenbal 

is tevens los te koop. 

3.  De verzamelkaarten en 

stickervellen zijn onderdeel 

van het Rekendiploma voor 

groep 3 en het Rekendiplo-

ma voor groep 4. In een 

pakket zitten verzamel-

kaarten en stickervellen 

voor 32 kinderen. 

11a, 11b, 11c.  Ketting rijgen helpt bij het halen van de doelen

12.  Op de onderkant van het speelbord kun je controleren of de ketting correct is 
geregen

11a 11b 11c


