
Koos Corona bordspel 

2-4 spelers 

Voorbereiding 
1. Zoek één dobbelsteen in huis die je mag gebruiken.

2. Print de 5 stuks A-4tjes uit en plak de 4 stuks van het bordspel stevig aan elkaar.

3. Kleur het spel in, zoals jullie dat mooi vinden.

4. Iedere speler kiest twee eigen “pionnen” uit en zet deze op de wc-rollen in zijn/haar quarantaine 
vak. Wees creatief (kralen, knopen, dopjes, snoepjes etc.). Let op: met snoepjes bestaat de kans 
dat het spel aan het eind niet meer compleet is.


Doel van het spel 
Probeer als eerste je 2 “pionnen” op het laatste vakje nr. 40 te krijgen. Supergoed als je dit lukt, 
vier je overwinning met een gek dansje.


Spelregels 
1. De oudste speler mag beginnen.

2. Wanneer je met de dobbelsteen 6 gooit mag je één pion uit het quarantaine vak op Koos 
Corona plaatsen en nog een keer gooien. Het spel is begonnen.

3. Gooi je in een volgende beurt weer 6 dan mag je kiezen of je de 2e pion in het spel brengt of 
met de 1e pion verder loopt.

4. Komt je pion uit op een vakje die al bezet is door een andere pion dan moet de ander terug 
naar het quarantaine vak. Ook als dit een pion van jezelf is. Gepaste afstand bewaren is 
belangrijk!

5. Het laatste vakje nr. 40 kan alleen bereikt worden door het juiste aantal ogen te gooien. Gooi je 
meer ogen, dan tel je vanaf het laatste vakje weer terug.


De vakjes die bijzonder zijn 
4 Probeer alvast een gek dansje uit voor als je straks de winnaar bent.

6 Je moet nog een klusje doen in het huis, ga één vakje terug.

8 Je hebt geluk, je mag nog een keer gooien.

9 Hier is het veel te druk. Neem een de snellere route en volg de stippellijn naar vakje nr. 26.

13 Je hebt je handen niet goed gewassen, ga terug naar de dichtstbijzijnde handzeep nr. 7.

14 Je hebt geluk, je mag nog een keer gooien.

15 Je voelt je niet zo lekker. Voor de zekerheid toch even met de ambulance terug naar het 	 	
	 ziekenhuis nr. 11.

16 Je bent bezig met huiswerk, sla één beurt over.

17 Zwaai alsof je zwaait naar opa/oma of andere mensen die je mist.

23 Je hebt je handen niet goed gewassen, ga terug naar de handzeep nr. 20.

24 Keurig! Je hebt netjes je huiswerk gemaakt en mag één vakje vooruit naar nr. 25.

34 Je voelt je niet zo lekker. Voor de zekerheid toch even met de ambulance terug naar het 	 	
	 ziekenhuis nr. 29.

35 Je hebt geluk, je mag nog een keer gooien.

37 Je bent bezig met huiswerk, sla één beurt over.

39 Klap uitbundig voor de mensen die het verdienen.

40 Vier feest, hier ben je veilig.



