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The Mind (Online)
Zorg ervoor dat je post it's of kleine losse blaadjes 
en een pen bj de hand hebt.
Je zit in een team met 2 - 4 mensen
Ga naar deze website

Je ziet nu een reeks getallen. Schrijf hiervan alleen 
de eerste op je post- it/blaadje in Level 1
Als je dit hebt gedaan houdt je je hand voor de 
camera (laat het blaadje niet zien).
Als iedereen de hand voor de camera heeft en de 
regels heeft gelezen kun je starten met spelen

Voorbereiding

Spelen
Jullie doel is om ieder getal in de juiste volgorde van 
1 oplopend naar 100 te tonen voor de camera.
Doe dit ZONDER TE COMMUNICEREN (geen 
spraak,chat, lichaamstaal of wat dan ook)
Heeft iemand een hoger getal opgelegd dan dat jij 
in je handen hebt? Dan hebben jullie verloren. Dit 
kost je een leven. Bij 0 levens is het spel voorbij. En 
start je weer van Level 1
Bespreek 30 sec. wat jullie beter kunnen doen. 
(zonder hierbij afspraken te maken over 
communiceren!). Genereer nieuwe getallen, schrijf 
ze op en probeer het level opnieuw.
Hebben jullie zonder fouten alle cijfers laten zien?

Ga dan naar Level 2! Ga weer naar de 
website en schrijf nu de 2 bovenstanste 
getallen op. Bij level 3 doe je 3 cijfers enz.

Levens Level 1

Schrijf 1 nummer 
op een post- it

Level 
behaal

d? Nex
t leve

l

 Level 2

Schrijf 2 nummers 
op 2 post- its

Level 3

Schrijf 3 nummers 
op 3 post- its

 Level 4

Schrijf 4 nummer 
op 4 post- its

Ronde 2 behaald?
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Jullie hebben gewonnen!
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https://www.random.org/integers/?num=5&min=1&max=100&col=1&base=10&format=html&rnd=new
https://www.bol.com/nl/p/the-mind-kaartspel/9200000091568389/?bltgh=vPFJ1liUjTcn18a3R49ANg.2_34.35.ProductImage


Regel het spel The mind (5 euro op Amazon.de , 10 op 
Bol.com)
Je zit in een team met 2 - 4 mensen.
Ben je met meer mensen deel dan de groep op.
Leg alle genummerde kaarten ondersteboven op tafel.
Ben je met 4+ personen deel dan deze kaarten over de 
groepen
Leg de level kaarten en 4 levens (konijnen) apart op de tafel
De overige kaarten kunnen in de doos blijven.
Leg ook post- its en pennen op tafel voor de evaluatie

Voorbereiding

Spelen
Jullie doel is om ieder getal in de juiste volgorde van 1 
oplopend naar 100 te tonen voor de camera.
Doe dit ZONDER TE COMMUNICEREN (geen spraak,chat, 
lichaamstaal of wat dan ook)
Heeft iemand een hoger getal opgelegd dan dat jij in je 
handen hebt? Dit kost je een leven. Leg een leven af en ga 
door. Bij 0 levens start je weer bij level 1 (met 4 levens).
Bespreek na iedere ronde 1 minuut wat jullie beter kunnen 
doen. (zonder hierbij afspraken te maken over 
communiceren!).
Hebben jullie zonder fouten alle cijfers laten zien?

Ga dan naar Level 2! pak nu 2 kaarten.
Bij level 3 doe je 3 kaarten enz.

Na ongeveer 10 a 15 minuten zijn er enkele rondes 
gespeeld en kun je het spel stoppen om te gaan 
nabespreken. (zie volgende frame)

The Mind (Fysiek)

https://www.bol.com/nl/p/the-mind-kaartspel/9200000091568389/?bltgh=vPFJ1liUjTcn18a3R49ANg.2_34.35.ProductImage


Evaluatie

Jullie zijn nu klaar met spelen. Wat heeft dit met jou en 
jullie gedaan?

Neem 2 minuten en geef voor jezelf de vraag op 
onderstaande antwoorden. Zet de antwoorden op 
post-íts in het frame hiernaast

Hoe ging het team om met verliezen en winnen?
Wat heb jij geleerd van dit spel?
Wat werd er besproken in de 1 minuut evaluaties?
Wat is er voor nodig om als team beter te worden 
in dit spel?
Hoe kun je samen meer een team worden om dit 
spel beter ?
(indien voorgekomen) Wat hebben jullie gedaan 
met mensen die hetzelfde getal hadden?

Neem 4 minuten waarin je als groep jullie 
individuele antwoorden bespreken. Gebruik 
daarbij onderstaande vragen.

1.

2.

Welke patronen zag je in jullie bevindingen?
Hoe herken je gedrag vanuit het spel terug in je 
werk?
Wat zou je kunnen veranderen in jullie leiderschap 
nu je dit weet?





A Game a day keeps 
status quo away

https://www.theseriousgamers.com/lab


Meld je aan op www.theseriousgamers.com/lab

Eddy@theseriousgamers.com

Jordann@theseriousgamers.com

https://www.theseriousgamers.com/lab
https://www.theseriousgamers.com/lab
https://www.theseriousgamers.com/lab




Story cubes Escape the boom Campers challenge Illusion energizer

We Hack
existing games to 
be serious(ly fun)!

Learn to test 
like a pro

Team strentgh 
communication 

game

ImProve your 
refinements

Agile maturity 
for leaders 
and teams

Toilet trolls 
in real life

storytelling & 
design Thinking 

skills
What motivates you?

Critical thinking questions for 
Agile teams and leaders

Improve your user 
stories

Spice up your 
meetings in 1 minute

Energize your team 
in 1 minute


