‘Een potje Coachkaarten’
Doel: Kennismaken & plezier
Duur: Van 5 tot 20 min. Afhankelijk van het aantal spelers & de gekozen moeilijkheidsgraad.
Groepsgrootte: Min. 3 – Max. 8 spelers per groep. Het ideale aantal is 5 à 6 spelers.
Benodigdheden: 1 spel Coachkaarten
Voorbereiding: Spelregels doorlezen en eventueel een selectie van kaarten maken.
Variant op het spel ‘Bonjour Madame’
Met dit spel staat naast kennismaken, plezier voorop. Je kunt leuke gebaren verzinnen die uitgevoerd
moeten worden bij het verschijnen van een kaart. Concentratie is ook vereist voor het snel reageren
op de kaarten. Wie het snelst reageert en de opdrachten goed uitvoert wint het spel!
De groep krijgt een selectie van ‘speciale kaarten’ gepresenteerd en moet deze goed in zich
opnemen. Daarna worden de coachkaarten geschud en verdeeld opgedeeld onder de spelers. Met
hoe meer spelers je speelt, des te minder kaarten iedere speler ontvangt. Wanneer de kaarten
verdeeld zijn, begint speler 1 door de bovenste kaart van zijn stapel op de pot te leggen. Vervolgens
speler 2, speler 3 etc.
Echter, wanneer er een speciale kaart verschijnt, moet er een handeling verricht worden. Degene die
de handeling als laatste uitvoert, beantwoordt de vraag op de Coachkaart en krijgt de kaarten uit de
pot. De speler die als eerst zijn kaarten heeft weggespeeld is de winnaar.
Speciale kaarten
Er zijn verschillende mogelijkheden om ‘speciale kaarten’ te selecteren. Het aantal ‘speciale kaarten’
bepaalt de duur en de moeilijkheidsgraad van het spel. Hoe meer ‘speciale kaarten’ er in het spel
zitten, des te langer duurt het spel.
Suggestie 1
 Iedere speler kiest vooraf 1 of 2 Coachkaart(en) uit die hij of zij het meest aanspreekt. Bij 4
spelers moet elke speler bijv. 2 kaarten kiezen.
Suggestie 2
 De spelleider selecteert zelf vooraf een aantal coachkaarten, met vragen die het beste
passen bij de groep, de context of het doel. Let op; de hoeveelheid gekozen ‘speciale
kaarten’ bepaalt de moeilijkheidsgraad.
Suggestie 3
 De Coachkaarten zijn onderverdeeld in 5 categorieën (zie handleiding). Je kunt één van de
categorieën kiezen en alle kaarten uit deze categorie als ‘speciale kaart’ benoemen. Let op:
niet alle categorieën hebben evenveel vragen! Met name de categorieën ‘positief
geformuleerde vragen’ en ‘competentie vragen’ bevatten veel kaarten en voegen een extra
moeilijkheidsgraad aan het spel toe!
De handelingen
De gekozen Coachkaarten worden gepresenteerd aan de groep als ‘speciale kaart’ die je goed moet
onthouden. Zodra er een ‘speciale kaart’ opduikt moeten de spelers iets doen. Ze moeten
bijvoorbeeld gaan staan, hun hand op steken en ‘Bonjour Madame’ roepen, op de kaarten slaan of
een salut beweging maken. Het staat de spelleider en de spelers natuurlijk vrij om zelf een handeling
te bedenken!

