Dieetbevrijding Spel
Het is belangrijk om de spelregels, voorafgaand aan het spelen, goed
door te nemen.
Dit spel heeft als doel inzichten te geven in je eet- en leefgedrag.
De speler(s) die niet aan de beurt zijn, kunnen in gedachten meedoen.
Brainstormen over een vraag en/of bespreken kan natuurlijk ook.
Het gaat erom zo snel mogelijk met je 3 pionnen een ronde om het
bord af te leggen, waarbij je nog net voor je Thuiskom-gebied eraf
gegooid kan worden door een medespeler.

Inhoud
ͫͫ
ͫͫ
ͫͫ
ͫͫ
ͫͫ

Speelbord
4 keer 3 pionnen
1 dobbelsteen
54 Feiten en weetjes vraagkaarten (meerkeuze vragen, lichtpaars)
54 Leer van jezelf houden vraagkaarten (open vragen, lichtgeel)

Tips
1.
2.
3.

Gebruik pen en papier om je inzichten, én wat je na dit spel gaat
veranderen in je eet- en leefgedrag, op te schrijven.
Het is mogelijk dat je dezelfde vraagkaart krijgt. Beantwoordt het
dan op een andere manier en/of ga er dieper op in. Het enige wat
er kan gebeuren, is dat je meer inzichten krijgt.
Kan je geen antwoord geven op een vraag en/of wil je meer weten
over het onderwerp? Onderzoek het verder op internet en/of in de
bibliotheek.

Speel je dit spel alleen?
Dit spel kan ook alleen worden gespeeld. Het enige wat dan vervalt, is
het onderdeel: Speler komt met pion terecht op ‘n spelvakje waar al een
pion staat van een andere speler. Wanneer je vaker alleen gaat spelen,
stel jezelf als doel steeds sneller alle 3 de pionnen Thuis te krijgen
en/of met meer punten het spel te eindigen.

Winnaar van het spel
Het spel is afgelopen als een speler zijn/haar 3 pionnen een complete
ronde over het speelbord heeft laten lopen, alle Thuiskom-vakjes heeft
bezet met een pion en de bijbehorende vragen heeft beantwoord.
De uiteindelijke winnaar is de speler met de meeste punten.
Elke Leer van jezelf houden vraagkaart is 1 punt waard en
elk Thuiskom-vakje, waarop een pion staat, is 3 punten waard.

Zo speel je het Dieetbevrijding Spel
Er wordt altijd met de klok mee gespeeld.
Enige uitzondering is als er 1 wordt gegooid.

Speler gooit 1 met de dobbelsteen
Gooit een speler 1 met de dobbelsteen, dan moet deze speler een pion,
naar keuze, 1 spelvakje terugzetten (dus tegen de klok in). Als dit een
spelvakje is waarop een vraagkaart moet worden getrokken, trekt de
speler de betreffende vraagkaart en beantwoordt deze.
Als dit spelvakje een Spring verder-vakje is, dan doet de speler niets.
Let op: een pion mag niet verder terug worden geplaatst dan het eigen
Start-vakje.
Gooit een speler 6, heeft zijn/haar (eerste) pion op het Start-vakje gezet
en er wordt daarna 1 gegooid, mag de pion niet 1 spelvakje worden
teruggeplaatst (pion mag niet verder terug dan het eigen Start-vakje).
Komt de situatie voor dat bij een speler dit gebeurt met zijn/haar eerste
pion - dus gooit eerst 6 en daarna 1 - dan mag deze speler niets doen
bij het gooien van 1 en gaat de beurt door naar de volgende speler.
Speler gooit 6 met de dobbelsteen
Gooit een speler, op enig moment in het spel, 6 met de dobbelsteen,
wordt eerst een nieuwe pion op het bijbehorend Start-vakje geplaatst.
De speler mag de laatst geplaatste pion op het Start-vakje laten staan.
Zijn reeds alle 3 de pionnen in het spel, dan mag de speler zelf kiezen
met welke pion 6 spelvakjes wordt gelopen.
Komt de speler, met de pion, uit op een spelvakje waarbij een
vraagkaart moet worden getrokken, beantwoordt de speler eerst de
vraag en gooit daarna de speler - in dezelfde beurt - weer met de
dobbelsteen. Komt de speler met een pion uit op een
Spring verder-vakje, dan hoeft de speler niets te doen.
Dit gaat net zolang door totdat de speler geen 6 meer gooit.

Start van het spel
ledere speler kiest een kleur en plaatst zijn/haar 3 pionnen op de 3
vakjes van dezelfde kleur in de hoek van het speelbord.
De open vraagkaarten en de meerkeuze vraagkaarten worden,
voorafgaand bij iedere nieuwe spelronde, afzonderlijk geschud en per
soort vraag als stapel op de tafel gelegd.
Let op: de antwoordzijde van de meerkeuze vraagkaarten wijst naar
beneden.
De spelers bepalen onderling wie begint met het gooien van de
dobbelsteen. De speler die kloksgewijs ernaast, of tegenover zit, is
daarna aan de beurt.

Pion op Start-vakje (tevens Spring verder-vakje)
Een speler mag pas een pion op het Start-vakje plaatsen als er 6 wordt
gegooid met de dobbelsteen. Heeft een speler 6 gegooid, zijn/haar
eerste pion op het bijbehorende Start-vakje geplaatst, dan moet de
speler nog een keer gooien, omdat er 6 is gegooid.
Gooit deze speler daarna weer 6, zou er een nieuwe pion op het
Start-vakje moeten worden geplaatst, maar dat gaat niet omdat het is
bezet. De speler moet dan de pion, die op het Start-vakje staat, 6
spelvakjes verplaatsen.
Gooit de speler daarna geen 6, dan moet de pion die op het Start-vakje
staat, worden verplaatst. Komt de pion terecht op ‘n spelvakje, waarbij
een vraagkaart moet worden getrokken, trekt de speler de vraagkaart,
de bovenste van de stapel en beantwoord de vraag.

Het passeren en slaan van andere pionnen
Als er bij het verplaatsen van een pion, een pion van een medespeler of
een eigen pion wordt gepasseerd, blijft deze gewoon staan.
Deze bezette spelvakjes tellen mee bij het verplaatsen van een pion.
Speler komt met pion terecht op ‘n spelvakje waar al een pion staat
van een andere speler
Als een speler uitkomt met zijn/haar pion op een vraag-spelvakje,
waarop al een pion staat van een medespeler, dan wordt deze pion
geslagen en moet de is-geslagen speler de betreffende pion
terugzetten naar dezelfde kleur in de hoek van het speelbord.
De is-geslagen speler kan de pion weer in het spel brengen als hij/zij 6
gooit bij ‘n volgende beurt.
Let op: op Spring verder-vakjes kun je niet door een medespeler
worden geslagen. De pionnen worden dan naast elkaar neergezet op
het Spring verder-vakje.
Is-geslagen speler geeft zijn/haar kaart aan de heeft-geslagen speler
De is-geslagen speler moet ook 1, blind, van zijn/haar Leer van jezelf
houden vraagkaart geven aan de heeft-geslagen speler, die ‘m ook
moet beantwoorden.
Kan de heeft-geslagen speler deze vraagkaart wel beantwoorden,
houdt hij/zij deze kaart in eigen bezit en is 1 punt waard. Ook verplaatst
de heeft-geslagen speler een pion, naar keuze, naar het eerstvolgende
Spring verder-vakje, die met de klok mee op het speelbord staat.
Kan de heeft-geslagen speler geen antwoord geven, dan moet de kaart
worden teruggelegd, onderop de kaartenstapel en mag er geen pion
worden verplaatst.
Heeft de is-geslagen speler nog geen Leer van jezelf houden vraagkaart
in zijn/haar bezit, dan pakt de heeft-geslagen speler de bovenste kaart
van de betreffende kaartenstapel.

Een speler kan zijn/haar eigen pion niet slaan
Het kan voorkomen dat een speler zijn/haar eigen pion alleen kan
verplaatsen door een eigen pion te slaan. In deze situatie kan deze
speler zijn/haar pion dan niet verplaatsen en moet de volgende
speelbeurt afwachten om nog een keer met de dobbelsteen te mogen
gooien. Alleen bij het eerder gooien van 6, in dezelfde beurt, mag deze
speler gelijk nog een keer gooien.
Let op: op Spring verder-vakjes kan een speler zichzelf niet slaan. De
pionnen worden dan naast elkaar neergezet op het Spring verder-vakje.

De spelvakjes en vraagkaarten

Spring verder-vakjes
Op het speelbord staan meerdere Spring verder-vakjes.
Met behulp van deze vakjes komen de pionnen sneller
in het Thuiskom-gebied.
In het spel zijn 2 verschillende vraagkaarten (meerkeuze
en open) die moeten worden getrokken, als er op het
betreffende spelvakje wordt geland met een pion.
Beantwoordt de speler de vraag goed, dan verplaatst
de speler een pion, naar keuze, naar het eerstvolgende
Spring verder-vakje, die met de klok mee op het
speelbord staat.
Beantwoordt de speler de vraag niet goed, dan mag er
geen pion worden verplaatst.
Op een Wist je dat?-vakje wordt een Feiten en Weetjes vraagkaart
getrokken
Wanneer een speler landt met zijn/haar pion op een
Wist je dat?-vakje wordt ‘n Feiten en weetjes vraagkaart
getrokken (meerkeuze vraag) de bovenste van de stapel.
Beantwoordt de speler de vraag goed, dan verplaatst
de speler een pion, naar keuze, naar het eerstvolgende
Spring verder-vakje, die met de klok mee op het
speelbord staat.
Beantwoordt de speler de vraag niet goed, dan mag er
geen pion worden verplaatst.
Na het beantwoorden van de vraag, ongeacht goed of
niet goed, wordt de vraagkaart onderop de betreffende
kaartenstapel teruggelegd.
Heeft de speler eerst 6 gegooid, dan moet in dezelfde
beurt opnieuw worden gegooid.

Op een Leer van jezelf houden-vakje wordt een Leer van jezelf houden
vraagkaart getrokken
Wanneer een speler landt met zijn/haar pion op een
Leer van jezelf houden-vakje, wordt een Leer van jezelf
houden vraagkaart getrokken (open vraag) de bovenste
van de stapel.
Kan de speler de vraag wel beantwoorden, dan
verplaatst de speler een pion, naar keuze, naar het
eerstvolgende Springer verder-vakje, die met de klok
mee op het speelbord staat. Deze vraagkaart blijf in het
bezit van de speler en is 1 punt waard.
Let op: bij de Opdracht voor alle spelers vraagkaarten,
blijft deze vraagkaart, nadat alle spelers de opdracht
hebben gedaan, in het bezit van de speler die deze kaart
heeft getrokken.
Kan de speler de vraag niet beantwoorden, dan wordt
er geen pion verplaatst en moet de kaart weer worden
teruggelegd, onderop de betreffende kaartenstapel.
Heeft de speler eerst 6 gegooid, dan moet in dezelfde
beurt opnieuw worden gegooid.
Is de kaartenstapel Leer van jezelf houden op?
Het is mogelijk dat de kaartenstapel Leer van jezelf houden op is,
vóórdat het spel is afgelopen.
Komt in deze situatie een speler op een spelvakje waarbij deze
vraagkaart moet worden getrokken, dan geeft de speler die op dat
moment de meeste Leer van jezelf houden vraagkaarten in zijn/haar
bezit heeft, blind, een van zijn/haar vraagkaarten aan de speler die de
vraag moet beantwoorden.
Elke keer dat deze situatie zich voordoet moet worden bekeken welke
speler op dat moment de meeste Leer van jezelf houden vraagkaarten
in zijn/haar bezit heeft.

Thuiskom-gebied
Om met een pion Thuis te komen moet de speler op een
leeg vakje terechtkomen in het Thuiskom-gebied.
Is het Thuiskom-vakje, waarop de speler eindigt, bezet
dan kan de pion niet thuiskomen en moet de pion weer
op het oorspronkelijke spelvakje worden teruggezet.
Gooit de speler meer ogen dan er Thuiskom-vakjes over
zijn, dan moet met de pion het aantal vakjes worden
teruggeteld vanaf het eind in het Thuiskom-gebied.
Eindigt de speler dan weer op ‘n bezet Thuiskom-vakje,
kan de speler niet thuiskomen en moet de pion weer op
het oorspronkelijke spelvakje worden teruggezet.
Ondertussen loopt de speler het risico dat zijn/haar
pion door de medespelers van het speelbord wordt
geslagen!
Kan de speler met een pion thuiskomen op een Thuiskom-vakje, dan
moet de speler de bijbehorende vraag beantwoorden. Zie de vragen
hierna.
Kan de speler de bijbehorende vraag wel beantwoorden, dan mag de
pion op het betreffende Thuiskom-vakje blijven staan,
en mag niet meer worden verplaatst binnen het Thuiskom-gebied!
Kan de speler de bijbehorende vraag niet beantwoorden, dan moet
de pion worden teruggezet in de hoek van het speelbord.

Thuiskom-vragen
Er zijn 3 Thuiskom-vakjes, waarbij een vraag moet worden beantwoord.
Thuiskom-vakje Hou jij van jezelf als persoon?
Van jezelf houden is de basis van een gelukkig en
positief leven. En dit spel is het perfecte moment om
waarlijk van jezelf te gaan houden!
Jij bent zoveel meer dan alleen je lichamelijke
verschijning. En vergeet vooral niet dat niemand perfect
is in deze wereld en niemand zal dat ooit zijn.
Het is ook helemaal oké om niet perfect te zijn, je bent
immers een mens en geen robot! Accepteer je gebreken
en het feit dat je niet volmaakt bent. En vergeet vooral
niet de zelfliefde, die ook jij in je hebt, te omarmen.
Andere mensen zien altijd datgene wat jij in jezelf ziet.
Focus je daarom op het goede en het mooie dat jij hebt
en bent, want dat is wat je uitstraalt.
Beantwoord de volgende vragen:
ͫͫ Noem 3 positieve eigenschappen die, ook jij! hebt.
ͫͫ Noem 3 lichamelijke kenmerken waar je wél blij mee bent.
Thuiskom-vakje Hoe wil je door anderen worden gezien?
Wil jij dat anderen jou zien als iemand die bijvoorbeeld
met alle winden meewaait of juist een eigen mening
heeft? Als een zelfstandig of juist als een onafhankelijk
persoon? Enzovoorts.
Omschrijf jezelf als de persoon, zoals jij door anderen
wilt worden gezien.
Niets mag te maken hebben met je gewicht of uiterlijk!
Ga vanaf nu je ook gedragen als die persoon.
Optioneel:
Als je aan het spelen bent met familie of vrienden, kun je hen vragen
of zij jou ook zo zien, zoals jij wilt dat je wordt gezien. Is hun antwoord
anders dan je had verwacht, kun je vragen wat je aan jezelf zou kunnen
veranderen om dan wel te worden gezien zoals jij wilt.
Speel je dit spel alleen? Bel, of ga op de koffie bij een goede vriend(in)
en/of familie en vraag diegene(n) of ze jou zien, zoals jij wilt dat je
wordt gezien. Komt dit niet overeen met hoe jij wilt dat je wordt gezien,
vraag wat je aan jezelf zou kunnen veranderen om dan wel te worden
gezien zoals jij wilt.

Thuiskom-vakje Hou jij van jouw eigen lichaam?
Je schaamt je voor je lichaam en vindt jezelf te dik,
raar, imperfect. De vraag is: Wanneer gaan we nu eens
normaal doen en leren houden van ons lijf, ongeacht
hoe dat eruit ziet?
Verleg je focus van onrealistische schoonheidsidealen
naar die geweldige werking van jouw lichaam.
Je lichaam is het organisme waardoor je dit leven
überhaupt kunt ervaren. En al alleen vanwege dát feit
is jouw lichaam een wonder op zich!
Doe daarom je best om er zo goed mogelijk voor te
zorgen, zodat het zolang mogelijk meegaat.
Je lichaam zorgt immers ook voor jou. En vergeet niet:
als je goed voor je lichaam zorgt, zie je er automatisch
beter uit.
Je kunt beter voor je lichaam zorgen door te stoppen
jezelf te straffen als je bijvoorbeeld hebt gesnoept,
teveel hebt gegeten of ‘n eetbui hebt gehad.
Waarom zou je jezelf überhaupt straffen?
Dus ga niet de volgende dag(en) niet/nauwelijks eten
om te compenseren, ga niet op een dieet of crashdieet,
afslankpillen en/of laxeerpillen slikken en/of ga niet
overdreven sporten.
Geef antwoord op de volgende vragen:
ͫͫ Straf jij jezelf regelmatig met zoiets dergelijks, ja of nee?
ͫͫ Zo ja: benoem dat en stop daar vanaf vandaag mee. En wat ga jij
vanaf vandaag doen om daarmee beter voor je lichaam te gaan
zorgen?
ͫͫ Zo nee: noem dan minimaal 1 ding wat jij vanaf vandaag gaat doen
om daarmee beter voor je lichaam te gaan zorgen.
Wil jij, na het spelen van dit spel, nóg meer inzichten krijgen en aan
jezelf werken?
Ga naar www.plezierigafvallen.nl/geef-model
Heb je vragen (of hulp nodig)? Mail naar info@dieetbevrijding-spel.nl
Bonustip:
Download de gratis app ‘mindful eetdagboek’ in jouw playstore (zowel
voor androïd als voor ios). Voor alle info over deze app:
www.mindfuleetdagboek.nl/app-mindful-eetdagboek

