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Joepie-Boe!HET

SPEL

Een spel over
hoe je vrolijk kunt blijven ondanks

de minder leuke dingen in het leven.

Ontworpen door: Alyea Sandovar, PhD 
In samenwerking met ouders en kinderen 
van de Jeugdreuma Vereniging Nederland



Over Joepie-Boe!
Joepie-Boe! is een kaartenspel met activiteiten voor 4-6 spelers in de leeftijd van 8-99 jaar. Het spel bootst de ervaringen 
en keuzes na waar kinderen en jongeren met jeugdreuma dagelijks mee te maken krijgen. Joepie-Boe! laat spelers ervaren 
hoe het is jeugdreuma te hebben en de onzekerheid die erbij kan komen kijken als je je opeens niet goed kunt voelen en 
misschien niet kunt deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Spelers moeten onderhandelen om hun energieniveau op pijl 
te houden gedurende het spel – terwijl ze een vrolijk en actief leven proberen te leiden.

Het spel is bedoeld voor klasgenootjes en vrienden/vriendinnen. Maar kan ook heel goed met familieleden worden 
gespeeld! Spelleider is het kind of de jongere die jeugdreuma heeft.

De spelleider van Joepie-Boe!

Als spelleider help je mensen zonder jeugdreuma te informeren over hoe het is jeugdreuma te hebben.

Wat is mijn rol als spelleider?

Jouw rol is:

 Het spel uitprinten, alle kaarten uitknippen en plakken.
 Verzamelen van benodigde overige spelmateriaal.
 4-6 mensen uit te nodigen om het spel te spelen.
 Een goede ruimte te vinden waar het spel veilig gespeeld kan worden.
 Voorbereiden van de ruimte en goed neerleggen spelelementen.
	 De	‘bank’	zijn	door	alle	deelnemers	de	juiste	hoeveelheid	energie-	en/of	gelukfiches	te	geven	gedurende	het	

spel.
 De discussie na het spel te leiden met de AHA! kaarten.
 Meespelen: dit is aan jou. Afhankelijk van je energie kan je ervoor kiezen mee te doen met het spel of alleen 

het spel te leiden. In het eerste geval kan je maximaal 5 mensen uitnodigen om mee te spelen. Anders 6.

Vraag gerust je ouders of vrienden bij het maken en verzamelen van alle onderdelen!

Spelonderdelen van Joepie-Boe!

De pdf-download bestaat uit:

20 Boehoe! kaarten
20 Joepie! kaarten
16 AU! kaarten
15 Spelen! kaarten
10 AHA! Kaarten
1 Spelen/Rusten kaart
1 Mijn Jeugdreuma Dag kaart
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Benodigd materiaal (niet inbegrepen in dit document)

Je moet de volgende onderdelen verzamelen, vinden of kopen:

1. €1,- muntstuk
2. 1 ‘markeer’ pion om de rondes bij te houden op de Mijn Jeugdreuma Dag kaart
3. 6 verschillende pionnen, 1 voor elke speler
4.	 75	gelukfiches	(kan	van	alles	zijn:	knopen,	dropjes,	kleiballetjes	etc.	-	kies	1	soort)
5.	 60	energiefiches	(ook	hier	kan	je	zelf	kiezen	wat	deze	zijn:	van	paperclips	en	steentjes	tot	knikkers	–	zorg	wel	dat	

je	voor	1	soort	kiest	en	dat	deze	duidelijk	anders	zijn	dan	de	gelukfiches)
6. 2 brillen. Gebruik bv 3D-bioscoopbrillen of maak ze zelf uit karton!
7.	 Sporttape	of	zelfhechtende	bandage	(2,5	cm	breed)	of	smalle	repen	krantenpapier/stevig	karton	met	plakband
8.	 Sporttape	of	zelfhechtende	bandage	(6	cm	breed)	of	brede	stroken	krantenpapier/stevig	karton	met	plakband
9.	 1	timer	(bv.	telefoon	of	stopwatch)
10.	 1	schaar	(om	de	kaarten	en	onderdelen	te	knippen)
11.	 2	kleine	doosjes	voor	je	energie-	en	gelukfiches
12. 1 grote doos of trommel om alle spelonderdelen in te bewaren
13. Lijmstift
14. Optioneel: extra dik printpapier voor het uitprinten van de kaarten

Maak de spelonderdelen

 Download  Print  Knip  Verzamel  Plak  Opzetten  Spelen

Voordat je begint met spelen, moet je eerst je spel maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

Stap 1 –  Download de instructie en kaartelementen.

Stap 2 –  Knip alle kaarten uit – let op: haal de voor- en achterkanten van de verschillende type spelkaarten niet door 
elkaar!

Stap	3	–		 Plak	de	voor-	en	achterkant	van	elk	type	kaart	tegen	elkaar	aan,	zodat	1	spelkaart	ontstaat	(wil	je	dat	het	spel	
langer	meegaat,	dan	is	het	slim	om	de	kaarten	uit	te	printen	op	extra	dik	papier	of	er	karton	tussen	te	doen).

Stap 4 –  Verzamel alle andere materialen die je nodig hebt.

Stap 5 –  Knip 12 stukken van de 2,5 cm brede sporttape/zelfhechtende bandage van 15 cm of knip de krant in stroken 
waarmee je goed vingers kunt ‘intapen’. De stukken sporttape kan je oprollen tot losse rolletjes, leg de 
krantenstroken op een stapeltje.

Stap 6 –  Knip 12 stukken van de 6 cm lange sporttape/zelfhechtende bandage van 45 cm of knip de krant in brede 
stukken waarmee je armen of benen kunt ‘intapen’. De stukken sporttape kan je oprollen tot losse rolletjes, leg 
de krantenstroken op een stapeltje.

Stap 7 -  Knip een stukje wit papier en bedek hiermee het rechter glas van een van de brillen.

Stap 8 - Knip een stukje wit papier en bedek hiermee het linker glas van de overgebleven bril.

Stap 9 - Stop de brillen en tape of krantenstroken in je speldoos.

Stap 10 - Teken een smiley op een stukje papier en bevestig het op een zijde van de €1,- munt. Teken een sip gezichtje 
en bevestig deze op de andere zijde van de munt.
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Joepie-Boe! spelen

Zet je speelveld klaar

Om het spel te kunnen spelen heb je een ruimte nodig waar je makkelijk kunt bewegen en je je niet druk hoeft te maken 
dat je tegen stoelen of andere dingen aanstoot. Wel moet er een goede plek aanwezig zijn waar je de speelkaarten en 
dergelijke kunt neerzetten. Thuis kan je hiervoor een tafel gebruiken, op een grasveld bijvoorbeeld een kleed.

Leg op de tafel of het kleed de kaarten en overige onderdelen netjes neer volgens het hieronder weergegeven schema.

Vergeet van tevoren niet de kaarten te schudden!

Ik wil
spelen/uitrusten 

kaart

AHA!
kaarten

Mijn Jeugdreuma 
Dag kaart

Doosje met 
geluksfiches

Doosje met 
energiefiches

Doosje met 
brillen en

tape/krantenAU!
kaarten

Boehoe! 
kaarten

Spelen!
kaarten

Joepie!
kaarten
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De verschillende spelelementen

Pionnen
Elke deelnemer heeft een pion nodig die ingezet kan worden bij het kiezen van de activiteiten.

Munt
Door	met	de	munt	te	gooien,	wordt	besloten	of	je	een	Joepie!	uur	(oftewel	speelronde)	of	Boehoe!	uur	hebt.	Vergeet	
niet de smiley aan de ene kant en het sippe gezichtje aan de andere kant van de munt te plakken!

Mijn Jeugdreuma Dag kaart
De Mijn Jeugdreuma Dag kaart is een overzichtskaart waarop de speelrondes worden bijgehouden. In totaal zijn er 8 
rondes oftewel 8 uur te spelen. De spelleider houdt de rondes bij met de zogenaamde markeerpion. Deze begint in 
het eerste uur/ronde vak en zodra iedereen aan de beurt is geweest, gaat de pion naar het volgende uur. Dit gaat zo 
door tot alle 8 uren/rondes zijn gespeeld van het spel.

Speel/Rust kaart
Elke keer als er een activiteitenronde gespeeld is, heb je de keuze om verder te spelen of een rustmomentje te kiezen. 
Gebruik deze kaart om je pion te plaatsen in het Ik Wil spelen of Ik Wil Rusten gebied om aan te geven wat je gaat doen 
de volgende activiteitenronde.

Joepie! kaarten
Er wordt een Joepie! kaart getrokken als je de munt gooit en deze land met de smiley naar boven toe. Joepie! kaarten 
geven	gelukfiches	en	soms	energiefiches.

Boehoe! kaarten
Er wordt een Boehoe! kaart getrokken als je de munt gooit en deze met het sippe gezicht boven landt. Boehoe! Kaarten 
kosten	je	energiefiches	en	soms	ook	gelukfiches.	Soms	moet	je	ook	nog	een	AU!	kaart	trekken.

AU! kaarten
Je krijgt een AU! Kaart, elke keer als je een opvlamming krijgt door een Boehoe! Kaart. De Boehoe! kaart kan je vertellen 
1 of zelfs 2 AU! Kaarten te pakken. Op een AU! kaart staat welk gewricht pijn doet. Dat lichaamsdeel moet je zo intapen 
of	met	kranten	omwikkelen	dat	je	het	betreffende	gewricht	niet	meer	kan	bewegen!

Tape en Brillen
Gebruik de tape/kranten met plakband of brillen om te voorkomen dat je een bepaald lichaamsdeel kunt gebruiken. 
De AU! kaarten geven aan welk lichaamsdeel je moet intapen/bedekken.

Spelen! kaarten
Spelen! kaarten worden geselecteerd NADAT iedereen met de munt heeft gegooid en hun BOEHOE! of Joepie! kaart 
heeft	gepakt.	Deze	kaarten	geven	vervolgens	een	activiteit	aan	waaraan	 iedereen	kan	meedoen	om	gelukfiches	 te	
verzamelen. Deze kaarten vertellen ook hoeveel energiepunten het je kost om mee te doen.

AHA! kaarten
AHA! kaarten helpen je na te denken over het spel. De kaarten stellen je vragen over hoe je het ‘ervaarde’ om jeugdreuma 
te	hebben.	Elke	deelnemer	kiest	een	AHA!	kaart	na	afloop	van	het	spel	en	vraagt	de	andere	deelnemers	naar	hun	
antwoord op de AHA! Vraag.
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Hoe speel je Joepie-Boe!?

Als spelleider moet je van tevoren lezen wat het spel is, de instructies doorlezen en de deelnemers uitleggen wat de regels 
zijn.

Het doel van Joepie-Boe!

Het	doel	van	het	spel	is	het	einde	van	de	Mijn	Jeugdreuma	Dag	kaart	te	halen	zonder	door	je	energiefiches	te	geraken.	De	
winnaar	is	echter	diegene	die	de	meeste	gelukfiches	heeft	aan	het	einde	van	het	spel.
Je	ontvangt	de	gelukfiches	door	mee	te	doen	met	de	activiteiten	op	de	Spelen!	kaarten.	Soms	ontvang	je	gelukfiches	met	
de Joepie! kaarten. Maar pas op voor de Boehoe! kaarten. Deze kosten je energie en soms ook geluk, wat het moeilijker 
maakt taken van de Spelen! kaarten te volbrengen.
De Mijn Jeugdreuma Dag kaart bestaat uit 8 zogenaamde uren uit de dag van een jeugdreumapatiënt, oftewel 8 spelrondes. 
Deze 8 rondes houd je bij op de Mijn Jeugdreuma Dag kaart met de markeerpion.

Regels

1.	 Spelers	kunnen	per	ronde/uur	slechts	eenmaal	met	de	munt	gooien	(geen	herkansingen	dus).

2.	 Als	een	speler	al	zijn	energiefiches	kwijt	is,	kunnen	ze	niet	verder	spelen	–	ze	moeten	echter	blijven	zitten	en	
toekijken hoe de rest wel verder kan spelen.

3. Een activiteit van de activiteitenkaart moet voltooid worden binnen de op de kaart gestelde tijd, anders krijgt 
de	speler	geen	gelukfiches.

4. De winnaar wordt vastgesteld na de 8e ronde/het 8e uur.

5.	 De	winnaar	is	degene	met	de	meeste	gelukfiches	en	minimaal	1	energiefiche.

6.	 Is	het	gelijkspel,	dan	wint	degene	met	de	meeste	geluk-	en	energiefiches.

Instructies

1.	 Aan	het	begin	geeft	de	spelleider	elke	speler	8	energiefiches	en	3	gelukfiches.

2. De spelleider zet de startpion in het 1e uur/op de 1e ronde van de Mijn Jeugdreuma Dag kaart. Alle overige 
pionnen gaan ook in het 1e uur/vak staan.

3.	 Degene	met	de	langste	achternaam	(inclusief	van,	de	etc.)	begint.

4. Om te beginnen:
a. Gooi de munt.
b. Bij een smiley pakt een speler de bovenste kaart van de Joepie! kaarten en volgt de instructies.
c. Bij een sip gezicht pakt de speler de bovenste kaart van de Boehoe! stapel en volgt de instructies.
d. Als je klaar bent, leg je de kaart onderop de stapel.
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5. Als de eerste speler klaar is met het gooien van de munt en het pakken van de kaart, volgt – met de klok mee 
- de volgende speler. Deze herhaalt stap 4.

6. Elke speler mag met de munt gooien en de bijbehorende Joepie! of Boe! kaart pakken tijdens het 1e uur/de 
1e ronde.

7. De spelleider draait de bovenste Spelen! kaart om, zodat iedereen deze kan zien.

8. Elke speler besluit of hij of zij wel of niet meedoen aan de activiteit door hun pion te zetten op het ‘Ik wil 
spelen’ vak of ‘Ik wil uitrusten’ vak van de Speel/Rust kaart.

9.	 Besluit	een	speler	mee	te	doen	aan	de	activiteit,	dan	geven	ze	de	benodigde	energiefiches	aan	de	spelleider.

10. Besluit een speler niet mee te doen, dan zet de speler zijn of haar pion in het ‘Ik wil uitrusten’ vak.

11. Vervolgens leest de spelleider de instructies voor op de Spelen! kaart.

12. Iedereen die meedoet, staat op.

13.	 De	spelleider	stelt	de	juiste	tijd	in	op	de	timer	(de	tijd	staat	aangegeven	op	de	activiteitenkaart)	en	drukt	op	
start.

14.	 Spelers	voeren	de	activiteit	uit	in	de	gestelde	tijd	(niet	voortijdig	stoppen	–	anders	krijg	je	geen	gelukfiches).

15.	 Is	de	activiteit	voorbij,	dan	krijgen	alle	deelnemers	die	de	activiteit	hebben	voltooid,	hun	gelukfiches.

16. Deelnemers die gekozen hebben om niet mee te doen door in het ‘Ik wil uitrusten’ vak te gaan staan, krijgen 
een	extra	energiefiche	omdat	ze	hebben	uitgerust.

17. De spelleider zet de startpion in het 2e uur/2e ronde op de Mijn Jeugdreuma Dag kaart. Ook de overige 
pionnen staan aan het begin van de ronde hier.

18.	 De	spelleider	geeft	iedereen	een	energiefiche	voor	aanvang	van	de	volgende	ronde.

19. Ga verder met de volgende ronde door met de munt te gooien en de bijbehorende kaart te pakken.

20. Spelers volgen stap 3-12, totdat de startpion het 8e uur/de 8e ronde heeft bereikt en deze ronde is gespeeld.

21. Is de ‘dag’ voorbij, dan mag elke speler een AHA! kaart pakken.

22. Lees deze voor en stel de bijbehorende vraag.

23. Elke deelnemer geeft antwoord.

24. Zodra iedereen heeft geantwoord, leest de volgende speler zijn/haar AHA! kaart voor en iedereen geeft 
hierop weer antwoord. Dit gaat door totdat iedereen zijn of haar AHA! kaarten heeft voorgelezen en hierop 
is gereageerd.

25.	 Zodra	dit	is	gebeurd	is	het	spel	officieel	over.	

26.	 De	winnaar	is	degene	met	de	meeste	gelukfiches	en	minimaal	1	energiefiche.
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