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Up and down the stairs 

 

Aantal deelnemers: 

1 of 2 (meer kan als je een heel brede trap hebt) 

 

Wat heb je nodig?  

 Dobbelsteen 
 Paar kousen (ineen geplooid) 
 Documenten die je kan downloaden (blad om te verknippen en blad met oefeningen) 
 Trap of grote tegels 
 (eventueel emmer voor de variatie) 

 

Spelopzet: 

Het is de bedoeling om straks zo snel mogelijk de trap op en af te raken. Op elke trede kleef 
je een nummer (van het blad die je hier in bijlage zal terugvinden). Elk nummer staat voor 
een oefening (deze oefeningen zijn allemaal zonder hulpmiddelen) en kan je terugvinden op 
het blad in bijlage. 

De jongste begint als je met twee speelt. Gooi met de dobbelsteen. Het nummer dat je gooit 
bepaalt op welke trede je het paar kousen eerst legt. Gooi je bijvoorbeeld 5 dan loop je de 
trap op (twee voeten op elke trede) en leg je hier je kousen. Nu loop je de trap af en ga je 
kijken naar het blad (oefening 5 is bijvoorbeeld plank op de trap). Voer deze oefening uit en 
gooi opnieuw de dobbelsteen. Gooi je nu bijvoorbeeld 6 mag je de kousen op trede 11 
leggen, je loopt naar trede 11 en terug naar beneden en doet oefening 11 van het blad. Gooi 
je hierna bijvoorbeeld 5 tel je naar boven en terug naar beneden en leg je de kous op 14. 

De gemiddelde trap voor 1 verdiep bestaat uit 15 treden, zodra je aan de bovenste trede 
komt, tel je terug naar beneden. Heb je minder dan 15 treden, dan werk je gewoon tot het 
aantal treden die je hebt.  

Heb je geen trap, dan kan je ook makkelijk werken met tegels in plaats van treden. 

Variatie 

Gebruik in plaats van enkel je kousen nu een emmer waar je de kousen moet in gooien. 
Gooi met je dobbelsteen, ga je emmer zetten en gooi vanaf 1 meter van de basis van de 
trap. Als je mist, moet je eerst naar boven, je kousen halen en opnieuw gooien. Pas als je 
kousen in de emmer zitten kan je starten met je oefening. Deze versie is leuk met twee. 

Wanneer win je? 

Zodra je terug op de grond kan eindigen. Je moet dus naar boven en terug naar beneden 
tellen. Als je op trede 3 staat en je gooit bv. 5, dan moet je 3 treden naar beneden en terug 2 
omhoog. Als je hierna 2 gooit eindig je op de grond en ben je klaar. 

Uitvoeren is belangrijker dan winnen, je kan makkelijk vals spelen door minder uitvoeringen 
of minder lang je oefening uit te voeren maar zoals altijd geldt: Deelnemen is belangrijker 
dan winnen. 


