
BENODIGDHEDEN

• GanzenBLOX speelbord 
• 6 BLOXganzen
• 2 dobbelstenen
• een mobiele telefoon
• Toegang tot Roblox, voor elke Blox-

gans die meespeelt gebruik je een 
eigen device*

• Mogelijke devices: tablet, smart-
phone, digibord of een laptop. 

• Scan de QR-code op 
het bord om  naar 
de game te gaan

EERSTE HULP BIJ HET INSTALLEREN 

VAN ROBLOX 

START! 

Start het spel door te kijken 
naar het instructie fi lmpje 
van Dr. Flow.

INSTRUCTIE 

GanzenBLOX wordt gespeeld met 2-6 spelers. 
Maar vroeger had een gezin vaak wel 10 of 
meer kinderen. Speel je met de hele familie of 
klas?  Verdeel de groep dan in 2 -6  gezinnen. 

Een aantal nummers hebben 
speciale betekenis. Kom je 
op een van deze nummers 
dan bezoek je in Roblox 
het gebouw of de plek die 
hierbij hoort. Daar is áltijd 
iets te beleven. Kom je voor een twééde keer 
op een nummer? Dan mag je het bezoek over-
slaan, maar blijf wel de instructies op het bord 
volgen.

LEUK OM VOORAF TE DOEN! 

Om de spelers wegwijs te maken in de 
Roblox-De Locht kun je eerst de 
GanzenBLOXquiz spelen. Zoek de 

antwoorden en neus eens rond in 
dit Roblox museun. 

SPELREGELS
Wie het hoogste aantal ogen gooit, mag 
beginnen. Het aantal ogen op de dobbelste-
nen bepalen hoeveel vakken de BLOXgans 
vooruit mag. Het spel wordt met de klok 
mee gespeeld.



ROBLOX-VAKKEN

Enkele velden zijn bedoeld om de spelers onderweg naar het einddoel te hinderen. Zo kan een 
BLOXgans in de put vallen of de was moeten doen. Kom je op één van deze nummers terecht dan 
zoek je in Roblox naar de plek die hierbij hoort, daar is altijd iets te beleven. Op het bord kun je 
lezen welke gevolgen dit nummer heeft voor de BLOXgans.

Welke speciale Roblox-vakken kom je tegen?

Nr. Wat Handeling
6 Het woonhuis Zoek de sopketel, ga in bad en zet de BLOXgans op 

nummer 12.
19 De landbouw- schuur Speel het spel en sla 1 beurt over.   
26 De put Durf jij het aan om in de put te springen? Zet daarna 5 

stappen vooruit.

28 De langste asperge Het is aspergefeest! Zoek de langste asperge van de 
Locht en speel het obbyparcours.

31 De wastobbe Het is tijd om de was te doen. Open het fi lmpje en 
dans mee! 
Je blijft op nummer 31 tot er een andere BLOXgans op 
dit vakje komt.

42 Het bakhuisje Ga naar het bakhuisje, bel 06-58729847 en zet je BLOX-
gans terug op nummer 37.

52 De textiel-tentoonstelling Bruiloft! Zoek een party-outfi t en sla 2 beurten over.
58 De veiling De oogst is mislukt, het gezin dreigt te verhongeren. 

Speel het spel en zet de BLOXgans terug op nummer 1.
60 De champignon Speel het parcours, win een champignonbadge en gooi 

nog een keer.
Speel het parcours, win een champignonbadge en gooi 

Op een aantal vakken prijkt Dr. Flow. 
Deze zijn niet voor de sier! Indien een 
BLOXgans hierop terechtkomt, moet 
je nog één keer hetzelfde aantal vakjes 

vooruit verplaatsen.

GANZENBLOX WINNEN

Zodra de � nish in zicht is, komt het allemaal aan op 
puur geluk. Om het spel te winnen, moet je namelijk 
bij de laatste worp het juiste aantal ogen gooien om 
exact op het laatste vak (nummer 63) terecht te ko-
men. Gooi je net te veel? Dan moet vanaf nummer 63 
worden teruggespeeld. Wie of welke familie komt als 
eerste aan bij de ingang van het museum? 

Kun je geen QR-code’s scannen? Ga dan naar 
cultuurpad.nl/ganzenblox


