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educatieve kaartspellen

te koop in de boekhandel en de betere spellenwinkel
www.dubbelzes.nl
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Positief denken én doen!
C OA C H I N G - K A A R T JE S

Kenmerken veerkracht
Okidootjes zijn samengesteld op basis van diverse
wetenschappelijke studies
over de belangrijkste
kenmerken van veerkracht.
• Een handzaam overzichtskaartje met alle kenmerken
van veerkracht is te vinden
in het doosje Okidootjes.
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bouwstenen voor veerkracht

ANDER

POSITIEVE FOCUS

realistisch optimisme
> ik kan anders zien
> ik kan positief denken
> ik heb vertrouwen

ZELFCONTROLE

effectief reageren op gebeurtenissen
> ik heb zelfbeheersing
> ik ben flexibel
> ik ben verantwoordelijk

DAADKRACHT

actief op de toekomst gericht
> ik kan initiatief nemen
> ik ben doelgericht
> ik kan doorzetten

Wat er ook gebeurt, ik kan het aan! Hoe ga je om met verandering
of tegenslag? Hoe herstel je jezelf en pak je de draad weer op?
Okidootjes zijn sterke gedachten die helpen om je veerkracht
te vergroten en stevig in je schoenen te staan.
Okidootjes zijn breed inzetbaar in alledaagse situaties en zijn
individueel, in groepjes van 2 tot 4 spelers, met een grotere groep
of hele klas te gebruiken. Een handzaam en praktische tool voor
begeleiders van kinderen vanaf 8 jaar voor privé of professioneel
gebruik. Spelenderwijs ontdek je met deze kaartenset:
• hoe je een positieve focus ontwikkelt;
• hoe je om kunt gaan met verandering, tegenslag en andere
stressvolle situaties;
• hoe je oplossings- en doelgericht denkt zodat je zelfvertrouwen
en daadkracht krijgt.

ZELFZORG

aandacht en zorg voor jezelf
> ik kan ontspannen
> ik kan steun vinden

Lees en bekijk jouw Okidootje.

STARTvragen
• Klopt het?
• Hoe kan dit kaartje je helpen?
Extra vragen voor verdieping
• Welk cijfer zou jij jezelf geven op een
schaal van 0 tot 10?
0 = ‘ik kan dit nog niet’
10 = ‘ik kan dit al heel goed’
0
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• Waar ben je al tevreden over?
• Wat heb je nog nodig om een stapje
verder te komen?
• Wat wil je hiermee bereiken?
• Heb je hierbij hulp nodig?
• Zo ja, aan wie kun je hulp vragen?
• Wat is de eerste stap
die je nu al kunt zetten?

> www.okidootjes.nl
meer info, werkvormen en downloads.

Okidootjes Veerkracht ISBN 978-90-819302-39
Lo van Beers, counselor, EFT-behandelaar en co-auteur EigenWijsjes
Annemariet van Beers, spelontwerper, auteur en vormgever
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COACHINGVR AGEN

GRATIS downloads + informatie over veerkracht
+ extra werkvormen: www.okidootjes.nl

SOCIAAL CONTACT

omgaan met de ander
> ik kan communiceren
> ik ben sociaal
> ik heb respect

S ZIEN

bouwstenen voor veerkracht

Vier spelvormen in één doosje!
• Okidootje van de dag + coachingvragenkaart
• TIP-TOP-spel
• Mijn TOP-3 > wat kan en doe ik al?
• Zes op een rij - 6 TIP’s

AUTONOMIE

geloof in eigen waarden en kwaliteiten
> ik heb zelfvertrouwen
> ik kan groeien
> ik ben zelfstandigheid
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Ontdek spelenderwijs jouw sterke gedachten en vergroot je veerkracht

educatief spelmateriaal voor thuis, onderwijs, coaching- of therapiepraktijk

jubileum
uitgave

Special Edition
52 EIGENWIJSJES + DOWNLOADCODE
Jubileumuitgave!
De originele kaartenset EigenWijsjes is als cadeautje verpakt
met een gouden sleeve in een stevig en duurzaam blikje met
een vaste scharnierdeksel.
• Plus extra downloadCODE voor o.a. superhandige knip- en
kleurbladen, diverse werkvormen, en stickerprintvellen!
Kijk op de website voor de inhoud en alle informatie.
EigenWijsjes Special Edition ISBN 978-90-807593-67

Vergroot je zelfvertrouwen én leer positief denken!
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52 COACHING-K A ARTJES
ik kan het! ik mag anders zijn! ik mag fouten maken!
Heb je een steuntje in de rug nodig? Trek jouw eigen kaartje.
EigenWijsjes geven zelfvertrouwen. Een helpende gedachte,
jouw focus voor een speciaal moment.
Het helpt je positief te denken, op een eigen en wijze manier!
www.EigenWijsjes.nl ISBN 978-90-807593-12
Lo van Beers, counselor, EFT-behandelaar en trainer
Brigitte Westerkamp, psychiatrisch verpleegkundige, begeleider
Frits de Bell, illustraties




Dubbelzes produceert en ontwikkelt samen met deskundigen
uit het werkveld praktische, handzame en breed inzetbare
educatieve kaartspellen die je écht verder helpen.

www.dubbelzes.nl

lekker-in-je-vel-spel
EQ - COACHING-K A ARTJES emotiekaarten
Blij, bang, boos, verdrietig of trots?
Ontdek spelenderwijs de taal van emoties. Tekst, beeld én
prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar
te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan.
Verrassend, hoe je jezelf en elkaar nog beter leert kennen. Je voelt
je daardoor zekerder én het helpt je in je relaties met anderen.

Gouden doosjes
G
IK ZE IK
WAT E L . . .
VO

Kijk, speel, luister en vertel!
Het Lekker-in-je-vel-spel helpt:
• je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
• inzicht te krijgen in gevoelens en emoties
• je emotionele woordenschat uit te breiden
• positief te leren denken
www.Lekkerr-in-je-vel-spel.nl ISBN 978-90-819302-22
Annemariet van Beers, spelontwerper, auteur en vormgever
Marja Baseler, auteur, kinderboekenschrijver en trainer
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A2 POSTER ik voel (me)...

veilig

Je voelt je beschermd.
Je hoeft nergens bang voor
te zijn. Jou kan helemaal
niets gebeuren. Veilig...

• Wanneer voel ik me veilig?
• Wie of wat kan me een
beschermd gevoel geven?

1– 6
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48 emoties en gevoelens zijn
met deze coaching-kaartjes
overzichtelijk in kaart gebracht.
Aan de kleuren kun je direct zien
of het om een positieve of een
moeilijke emotie gaat.
De afbeelding op de voorkant van
de kaart weerspiegelt het gevoel.
Op de achterkant staat een korte
uitleg van de emotie.
Ook staan er op ieder kaartje twee
vragen waarmee je inzicht krijgt
in de manier waarop je positief en
oplossingsgericht om kunt gaan
met het betreffende gevoel.
• Zes spelvormen in één doosje!

Ontdek de taal van emoties en vergroot je emotionele intelligentie (EQ)

gratis downloads en tips op de website!

check!

de beste zet

96 SCHAAKopgaven met directe zelfcontrole op de achterkant
Dame f4 of Dame c3?
Kijk goed! Wat is de beste zet?
Aan de voorzijde van de kaart staat
een diagram met een schaakopgave
Er is slechts één oplossing mogelijk.
Draai de kaart om en controleer
direct op de achterkant of de
oplossing juist is.
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De ultieme uitdaging!
Oefen spelenderwijs de basisvaardigheden van het schaken
en verbeter je snelheid en je bordvisie. Los de schaakopgaven
zo snel mogelijk op. Versla je medespelers door steeds slimmer
punten en sets te veroveren. Hoeveel opgaven los jij vandaag op
in 3 minuten? En... morgen?

Denksport voor jong en oud!
drie soorten opgaven
= verdedigen
= mat in één
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= win materiaal
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twee niveau’s: 2x 48 = 96 kaarten
Gebruik eerst alleen de stapel kaarten
met enkele symbolen: niveau 1.
Lukt dat goed? Gebruik dan de stapel
kaarten met dubbele symbolen: niveau 2.
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Extra oefenstof Plusklas
De Schaakkaarten sluiten prima aan bij het niveau van
de werkboeken Stap 1 en Stap 1+ van de Stappenmethode,
de officiële leermethode van de Schaakbond.
Check! de beste zet ISBN 978-90-807593-81
diagrammen: Cor van Wijgerden
spelontwerp: Annemariet van Beers
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Verbeter je concentratie én leer spelenderwijs beter en sneller schaken!
Kijk op de website voor de actuele verkoopprijzen!
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TONGbrekers
TONGBREKERS 48 lekkerbekkende struikel- en stuiterzinnen
De kat krabt de krullen van de trap. Leentje leerde Lotje lopen...
Ken je de klassiekers nog? Maar wist je ook dat Ruud Rups rap
rode ronde radijsjes raspt en de prins slecht Spaans spreekt?
Deze en vele andere lekkerbekkende struikel- en stuiterzinnen
zijn verwerkt in dit uitdagende spel. Pak een kaartje. Lees de tekst
en zeg hem dan hardop 3x achter elkaar zonder te struikelen.
Wie houdt zijn kaarten in de hand bij deze hilarische struikelstrijd?
www.Tongbrekers.nl ISBN 978-90-807593-36

Verbeter spelenderwijs uitspraak en concentratie!

*rijmelarij
51 RIJMkaarten woordenschat- en geheugenspel
> ik zie een haan > in het licht van de maan > hij staat op een ...
Zet je hersens op scherp en daag je tegenspeler uit voor een
verrassend grappige rijmwoordenstrijd. Noem om de beurt een
nieuw rijmwoord of rijm met een hele zin. Ga zo door totdat
iemand een woord zegt dat al is genoemd. Wie als laatste een
goed rijmwoord zegt wint de kaart. Pas wel op! Hoe lang houd jij
je gewonnen kaarten in de hand? Wie heeft als eerste tien punten?
www.Rijmelarij.nl ISBN 978-90-807593-43
complete kaartenset met alle klinkers en de meest gebruikelijke combinaties van dubbelklanken!
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Ontwikkel het fonemisch bewustzijn (klanken in woorden) en het geheugen!

40 BEWEEGopdrachten energizers voor jong en oud
links, rechts, voor, achter en wissel om!
Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein
alert én in goede conditie! Kinderen spelen steeds meer zittend.
Helaas ontwikkelen ze zich hierdoor motorisch minder goed.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker
waarom lekker fit zijn en bewegen zo belangrijk en goed zijn.
Beweging betekent gezondheid voor nu en voor later.
Het TOP-tot-TEEN-spel geeft:
• de motivatie om met meer plezier bewuster te bewegen;
• bewustwording van eigen grenzen;
• ontwikkeling van lichaamsbesef en lichaamsplan;
• een losser, leniger en soepeler lijf;
• vermindering van stress, waardoor de stemming verbetert;
• meer concentratie en alertheid doordat beide hersenhelften
beter samenwerken.
Wordt dit spel gespeeld met meerdere spelers dan wordt tevens
de sociale ontwikkeling versterkt. Ontdek spelenderwijs met deze
hilarische TOP-tot-TEEN-spellen hoe je samen bewust bewegen
superleuk kunt combineren met speelplezier!
ellebogen*

schouders*

Zes unieke spelvormen in één doosje!
• T WEE is binnen
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wipwap
Houd je hoofd stil en rechtop.
Beweeg je schouders
om beurten op en neer.

• 3-2-1 BeweegREEKS

superblij

wipwap

molenwiek

luchtrondje

vingerdraai

hoelahoep

voortik

hoog-laag

• BeweegKWARTET • Dobbel de KLAPreeks!
• Eéntje ERBIJ?

• BeweegBINGO

Voor kinderen en (groot)ouders, leerkrachten en therapeuten.

Combineer bewegen met speelplezier!
Het TOP-tot-TEEN-spel is in de praktijk ontwikkeld door
Annemarie op basis van haar studie psychomotoriek en
jarenlange ervaring als leerkracht, RT’er, ambulant begeleider,
en SOVA-trainer in het (speciaal) onderwijs.
www.TOP-tot-TEEN-spel.nl ISBN 978-90-819302-08
auteur: Annemarie Muysert-Baars illustraties: Roger Klaassen
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educatief spelmateriaal voor thuis, onderwijs, coaching of therapiepraktijk

2x 24 STERKE EIGENSCHAPPEN kwaliteitenkaarten
Spontaan, sportief, grappig of dapper!
Leer jezelf kennen en vergroot daardoor je zelfvertrouwen.
Spiegel jezelf! Kijk met een positieve blik en zie je kwaliteiten.
Met dit spel ontdek je spelenderwijs op een spannende
manier je sterke eigenschappen. Raak zo snel mogelijk al
je kaarten kwijt en hoor wat anderen zo leuk aan je vinden.
Je zult zien dat het je verrast!

Gouden doosjes

Vier spelvormen in één doosje
• Het Spiegel-jezelf-spel
• Drie om drie
• Kaartje van de dag
• Mijn Top-3
www.Spiegel-jezelf-spel.nl ISBN 978-90-819302-60
Het Spiegel-jezelf-spel is in de praktijk ontstaan en ontwikkeld
door de orthopedagogen: drs. Petra Lahr en drs. Daphne Rijkée.
illustraties: Inge Voets
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Ontdek spelenderwijs je sterke eigenschappen en vergroot je zelfvertrouwen!

educatieve kaartspellen
• te koop in de boekhandel en de betere spellenwinkel

Annemariet van Beers
Basilicumhof 20
1115 DL Duivendrecht

T 020 416 63 43
info@dubbelzes.nl
www.dubbelzes.nl

Kijk op de website voor de actuele verkoopprijzen!

