
Dobbel je door het nieuws van 2019!
De spelregels

Dit heb je nodig:
• het spelbord op pagina 12-13
• een dobbelsteen
• pionnen (op www.kidsweek.nl/dobbelspel2019
 vind je speciale uitknippionnen.  
 Downloaden, printen, knippen en spelen  
 maar!)

Het begin
De spelers gooien om de beurt met de 
dobbelsteen. Wie hierbij het hoogste aantal ogen 
gooit, mag beginnen.

Het spelverloop
Om de beurt gooien de spelers met de dobbelsteen. De speler mag zijn 
pion evenveel vakjes vooruitzetten als het aantal ogen dat hij of zij heeft 
gegooid. 

Het einde
Het spel is klaar wanneer de eerste speler 2020 binnenloopt. Je hoeft 
dus niet precies op 2020 uit te komen.

Speciale vakjes
In sommige weken is er groot nieuws. Hieronder zie je welke acties er 
bij welke week plaatsvinden.

Week 2: De koninklijke familie verhuist
Het opgeknapte Paleis Huis ten Bosch in 
Den Haag is het nieuwe onderkomen van 
de drie prinsessen en hun ouders. Maar 
wat moeten er nog veel verhuisdozen 
uitgepakt worden! Sla twee beurten over.  

Week 20: Songfestival
Hoera! ‘Onze’ Duncan wint! Maar ook: 
alle hens aan dek in Rotterdam om daar 
het liedjesfeest van 2020 goed te laten 
verlopen. ‘Loving you is a winning game.’ 
Huppel naar 31.  

Week 35: Amazonebrand 
Nooit eerder staat de Amazone zo veel 
in brand als dit jaar. Het vuur verwoest 
een groot deel van het Braziliaanse 
regenwoud. Kies één medespeler uit die 
jou helpt blussen en ga samen naar 38. 

Week 3: Containerramp MSC Zoe
Tijdens een heftige storm vallen er bij de 
Wadden honderden containers van een 
schip. De stranden raken bezaaid met 
spullen en jij komt helpen opruimen. 
Goed bezig! Gooi daarom nog een keer.

Week 23: Greta
Greta Thunberg neemt een jaar vrij om 
zich op haar klimaatacties te richten. 
Ze zeilt twee keer de oceaan over om zo 
groen mogelijk te komen waar ze wil zijn. 
Zeil mee naar 33. 

Week 40: Egel Five
Na een spannende strijd, wordt Five 
Kidsweek Dier van het Jaar. De egel die 
op een gegeven moment nog maar vijf 
stekels had, overlijdt een week later. 
Laat één medespeler 5 vakjes teruggaan. 

Week 8: Wolven op de Veluwe
De wolf is na tweehonderd jaar terug in 
ons land! De schuwe dieren lijken het 
prima naar hun zin te hebben op onze 
Veluwe. Wolven kunnen in één nacht een 
� inke afstand a� eggen. Sjees door naar 10. 

Week 25: Protesten Hongkong
De inwoners van Hongkong zijn de steeds 
groter wordende invloed van China goed 
zat. Ze gaan het hele jaar door vrijwel elk 
weekend de straat op. Pas op, de politie 
komt eraan! Ga terug naar 18. 

Week 41: Boerenprotest
Toet-toet! Boeren op tractors 
versperren de weg omdat ze 
protesteren tegen nieuwe 
milieuregels. Sla een beurt over. 

Week 12: Tramaanslag in Utrecht
Een man schiet in een tram in Utrecht 
om zich heen. Drie mensen komen 
om. Zij worden herdacht op het 24 
Oktoberplein. Blijf een beurt staan om 
bloemen neer te leggen.

Week 26: Elfsteden(zwem)tocht
Heel het land is in de ban van Maarten 
van der Weijden. Hij zwemt de 
Elfstedentocht, bijna tweehonderd 
kilometer. Na drie dagen in het water 
haalt-ie de � nish. Zwem 5 vakjes vooruit. 

Week 44: Brexit uitgesteld
Wéér is het niet gelukt. Na veel vergaderen 
is de Brexit uitgesteld tot eind januari. Zal 
Groot-Brittannië ooit echt uit de Europese 
Unie stappen? Ga terug naar week 1 om 
opnieuw te beginnen. 

Week 13: Cycloon Idai
De razende regenstorm Idai trekt over 
Zimbabwe, Malawi en Mozambique. 
De schade door de wind en 
overstromingen is gigantisch. 
Ga terug naar 11. 

Week 27: Willem Holleeder
Willem Holleeder moet de rest van 
zijn leven de gevangenis in. Volgens 
de rechter is er genoeg bewijs dat 
de crimineel schuldig is aan vijf 
moorden. Ga voor straf terug naar 4.

Week 46: Onderzoek naar Trump
Donald Trump ligt onder vuur. Sommige 
mensen vinden dat hij misbruik heeft 
gemaakt van zijn macht. Daar wordt 
onderzoek naar gedaan. Zal de Amerikaanse 
president worden afgezet? Ga je leeftijd in 
vakjes terug, tot maximaal 10. 

Week 16: Brand Notre Dame
Groot alarm in Parijs. De Notre Dame 
staat in vuur en vlam! Help mee om 
de kathedraal te blussen en sla één 
beurt over.  

Week 30: Area 51
Zijn er aliens op Area 51, een geheim 
gebied bij Las Vegas? De Amerikaanse 
regering zegt van niet, anderen denken 
van wel. Wie moet je geloven? Ruil jouw 
pion om met die van een medespeler. 

Week 48: Beste seizoen 
Max Verstappen sluit het Formule 1-jaar 
af met zilver in Abu Dhabi en wordt derde 
in het eindklassement. Het is zijn beste 
seizoen ooit. Trap het gaspedaal helemaal 
in en race naar het nieuwe jaar!  

Week 19: Ajax kampioen
Ajax heeft een topseizoen en pakt, voor 
de 34ste keer, de landstitel! Heel het 
Amsterdamse Museumplein host mee 
tijdens de huldiging. Kampioennuh! 
Scoren is naar voren! Zet je pion op 28. 
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Finish Hoera, je hebt het gered: je bent 
in 2020! Gelukkig nieuwjaar!
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