
Mens erger je niet 
 
 
Het spel mens erger je niet kennen de meesten van jullie 
vast wel. Als je dit spel thuis hebt kan je het natuurlijk 
direct spelen. Heb je het bordspel niet, geeft dat niets, 
want dan teken je het bordspel gewoon na, pak je een 
dobbelsteen en de juiste hoeveelheid pionnen en kan je 
starten! 
 
Maar het gewone spel gaan wij natuurlijk niet doen, wij maken er natuurlijk een sportief spel 
van.  
 
Eerst even de basisregels op een rijtje: 
 

- Het doel van mens erger je niet is om zo snel mogelijk alle 4 de eigen pionnen te 
verplaatsen naar het veilige eindveld. De speler die dit als eerste voor elkaar krijgt, 
heeft gewonnen. 
 

- Alle spelers zetten hun eigen gekleurde pionnen in het eigen beginpunt buiten het 
speelveld. Hierdoor moet iedere speler een andere route over het bord afleggen. 
De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen. Als ze een zes gooien dan 
mogen ze een pion op het speelbord plaatsen uit de cirkel. Lukt het niet om een zes 
te gooien en staan er geen eigen stukken op het speelveld dan moet de speler zijn 
beurt overslaan en wachten tot hij weer aan de beurt is. 

- Na het plaatsen van de steen moet nogmaals met de dobbelsteen worden 
geworpen en moet de nieuw geplaatste pion worden verplaatst. Als je 6 gooit, mag 
je dus altijd nog een keer gooien. Hierna is de speler vrij om iedere pion op het 
spelbord vrij naar keuze te bewegen. De pion moet rechtsom een ronde lopen om 
het eindveld te bereiken. Eenmaal in het eindveld geplaatst is de pion veilig en doet 
het niet meer mee aan het spel. Het is niet verplicht om precies in een lege plek van 
het eindveld te komen. Eenmaal bereikt is de pion veilig. 

- Als de pion na het gooien van de dobbelsteen precies op de plaats komt waarop al 
een pion staat van een tegenstander dan zal de tegenstander zijn pion kwijtraken en 
opnieuw moeten beginnen. Komt een tegenstander op jouw eigen pion dan moet je 
deze in het startveld plaatsen (grote cirkel, zie afbeelding) en mag het pas weer aan 
het spel deelnemen als je een 6 gooit met de dobbelsteen. Zo ga je door tot er een 
winnaar is. 

 
De beweegregels: 

- Als je 6 gooit, moet je 6 kikkersprongen maken 
- Gooi JIJ iemand eraf, moet je 30 seconden planken 
- Word jij eraf gegooid door iemand, moet je nadat je je pion weer terug hebt gezet, 

de trap op en af lopen 



- Heb jij 2 pionnen in de veilige zone weten te plaatsen, maak je 10 spreid-sluit 
sprongen 

- Bij elke tegenstander die 1 pion in de veilige zone plaatst, moeten alle tegenstanders 
5 keer overgooien naar elkaar met een bal 

- Heb jij drie pionnen van het bord gegooid, dan moeten jouw tegenstanders het liedje 
én dansje ‘Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen’ zingen en dansen. 

 
 
Veel plezier!! 

 
 
 
 


