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Yahtzee fitness spel 

 Hoe scoren Oefening voor 
tegenstanders 

Score speler 
1 

Score speler 
2 

Score speler 
3 

Score speler 
4 

1 Aantal 1 
optellen 

Aantal punten 
burpees 

    

2 Aantal 2 
optellen 

Aantal punten 
push-ups 

    

3 Aantal 3 
optellen 

Aantal punten 
sit-ups 

    

4 Aantal 4 
optellen 

Aantal punten 
lunges 

    

5 Aantal 5 
optellen 

Aantal punten 
squats 

    

6 Aantal 6 
optellen 

Aantal punten 
mountain-
climbers 

    

Totaal bovenste deel pauze     

bonus Heb je meer 
dan 63 
punten, 35 
bonus punten 

35 seconden 
planken 

    

 Hoe scoren Oefening voor 
tegenstanders 

Score speler 
1 

Score speler 
2 

Score speler 
3 

Score speler 
4 

3 dezelfde Totaal alle 
dobbelstenen 

Aantal punten 
armzwaaien 

    

Carre Totaal alle 
dobbelstenen 

Aantal punten 
knieheffen 

    

Full house 25 punten 25 jumping 
jacks 

    

Kleine straat 30 punten 30sec tegen 
de muur 
zitten 

    

Grote straat 40 punten 40sec als een 
krab lopen 

    

Kans Totaal alle 
dobbelstenen 

Aantal punten 
ster-sprong 

    

Yahtzee 50 50s rennen op 
de plek 

    

Yahtzee 
bonus 

100 voor elke 
extra yahtzee 

50s touwtje 
springen 

    

Totaal onderste deel pauze     

Totaal score 1x just dance … winnaar kiest 
het liedje 
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Spelregels 

Gooien 

Bij iedere beurt mag je maximaal drie keer gooien, hoewel je na de eerste of tweede worp mag stoppen. 

Je kunt bepaalde dobbelstenen ‘opzij leggen’, zodat deze niet meer hergooid worden.  

Nadat je drie keer geworpen hebt (of minder indien je dit wenst), kies je een categorie en vul je de score in.  

Hoe kun je punten scoren? 

Dezelfde nummers gooien: 

– Tel alle enen:  maakt de som van alle enen. 

– Tel alle tweeën: maakt de som van alle tweeën. 

– Tel alle drieën: maakt de som van alle drieën. 

– Tel alle vieren: maakt de som van alle vieren. 

– Tel alle vijven: maakt de som van alle vijven. 

– Tel alle zessen: maakt de som van alle zessen. 

Als je in deze zes categorieën samen meer dan 63 punten heeft, krijg je 35 bonuspunten. 

Combinaties maken: 

- 3 dezelfde: als je drie dezelfde dobbelstenen hebt. Hier wordt de waarde van de vijf dobbelstenen opgeteld. Dus 

bijvoorbeeld drie vijven, een twee en een vier, geven u dan 21 punten. 

- Carré: idem als 3 dezelfde, maar dan vier dezelfde dobbelstenen. 

- Full House: gooi twee dezelfde en drie dezelfde nummers, dus bv. twee enen en drie tweeën. Dit levert u 25 punten 

op. 

- Kleine Straat: als u vier opeenvolgende nummers gooit, bijvoorbeeld 2, 3, 4 en 5. Dit levert u 30 punten op 

- Grote Straat: als u vijf opeenvolgende nummers gooit. Dit levert 40 punten op. 

- Yahtzee: als u vijf dezelfde nummers heeft gegooid. Dit levert 50 punten op. 

- Kans: dit is de som van alle dobbelstenen, zonder enige voorwaarde daaraan verbonden. 

- Yahtzee bonus: als u twee of meerdere keren yahtzee gooit in eenzelfde spel en u de eerste yahtzee had genomen, 

krijgt u telkens 100 bonuspunten. 

 

Let op! Elke score die jij haalt is tevens een opdracht voor de tegenstanders! 

De speler met de meeste punten aan het einde heeft gewonnen en mag een just dance liedje uitzoeken! 


