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In iedere relatie is het belangrijk om
te blijven daten. Door samen tijd
door te brengen, blijf je op elkaar
afgestemd en leer je elkaar steeds
beter kennen. Tijdens het spel It’s a
date strijd je voor jouw ideale date.
Om deze date te bemachtigen,
verzamel je vragenkaarten. Deze
vragenkaarten gaan over vijf
essentiële elementen voor een
succesvolle date:

Positieve woorden Tijdens een date geef jij je partner waardering.
Tijd en aandacht Je maakt gericht tijd voor elkaar vrij.
Cadeautjes Een date is niet compleet zonder aandenken.
Dienstbaarheid Je staat voor elkaar klaar.
Lichamelijke aanraking Je hoopt fysiek dichter bij elkaar te komen.

Door het spelen van dit spel leer je elkaar beter kennen en ontdek je van elkaar hoe je
jouw liefde kan uiten op een manier die aankomt. Hierdoor is het spel speciaal
geschikt voor stellen die al langer bij elkaar zijn.
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DOEL VAN HET SPEL
Vul als eerste speler alle acht vakjes op jouw speelbord en win jouw date naar keuze.
Dat betekent: minimaal 4x elke liefdestaal op het betreffende vakje, 1x zeven willekeurige
vragenkaarten op het vakje linksonder en 1x vijf verschillende categorieën vragenkaarten
op het vak rechtsonder.

VOORBEREIDING
• Leg allebei een speelbord voor je neer.
• Schud de vragenkaarten en opdrachtkaarten door elkaar en leg deze als gedekte pakstapel
op tafel.
• Leg de actiekaarten zo op tafel dat beide spelers ze goed kunnen lezen.
• Kies een uitgewerkte date waar jij om wil spelen of bedenk er zelf eentje. Als je wint, mag
deze date komende week plaatsvinden. Leg deze date op het daarvoor bedoelde vak op het
speelbord. Leg de overige datekaarten terug in de speldoos.
• Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Pak het gegooide aantal ogen aan kaarten van de
pakstapel en houd deze in je hand (handkaarten).
• De speler die het laagst gooit, mag beginnen.
TIP: Overleg vooraf of je partner bereid is de date voor jou te organiseren.
Vul zelf in
Omdat iedere relatie uniek is, vind je bij alle soorten kaarten ook kaarten die je zelf mag
invullen. Zo kun je bedenken: dates die speciaal bij jullie passen, vragen die je elkaar altijd
al wilde stellen of liefdevolle dingen die je voor elkaar wil doen. Uiteraard kunnen er ook
vragen of opdrachten tussen zitten die niet op jullie relatie van toepassing zijn. Haal deze er
gerust uit en vervang ze door zelf ingevulde kaarten.
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Zowel Henk als Chantal
hebben een date gekozen en
in het midden van hun
speelbord gelegd. Chantal
heeft drie gegooid en drie
handkaarten gepakt. Henk
heeft twee gegooid en twee
handkaarten gepakt. Omdat
Henk het laagst heeft
gegooid, mag hij beginnen.
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De spelers zijn om de beurt aan zet. Wie aan de beurt is, doorloopt twee stappen. De enige
reden om een stap over te slaan, is een gebrek aan handkaarten.
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STAP

1

handkaarten leggen of pakken

Bij de eerste stap maak je een keuze.
• Heb je alle kaarten in je hand om een vak op jouw speelbord te vullen? Dan mag je deze
leggen. Dit is niet verplicht. Bij het leggen van kaarten stel je de vraag van één van de
kaarten aan je partner. Ook voer je alle opdrachten uit als je opdrachtkaarten gebruikt.
• Je mag er ook voor kiezen om twee kaarten van de pakstapel te pakken en aan je
handkaarten toe te voegen.

Opdrachtkaarten

VOORBEELD

Naast vragenkaarten vind je in het spel ook opdrachtkaarten. Zodra je een opdrachtkaart
uitvoert, telt deze als joker voor een liefdestaal naar keuze. Je kan in één beurt meerdere
opdrachtkaarten uitvoeren. Als je een opdrachtkaart uitvoert, moet je de kaart in dezelfde
beurt direct gebruiken.

Voorbeeld 1. Chantal heeft drie handkaarten. Zij kan geen kaarten leggen. Zij
kiest ervoor om twee kaarten van de pakstapel te pakken.

Voorbeeld 2. Henk heeft drie vragenkaarten van dienstbaarheid 4 en een
opdrachtkaart. Hij kiest ervoor om de opdrachtkaart uit te voeren en hij stelt
Chantal een vraag van dienstbaarheid 4. Vervolgens legt hij de opdrachtkaart
en de kaarten van dienstbaarheid 4 op het vakje van dienstbaarheid 4.

STAP

2

actiekaart kopen of spelen

Bij de tweede stap maak je ook een keuze.
• Je kunt een actiekaart kopen. Bijna iedere actiekaart kost twee handkaarten naar keuze*.
Je koopt een actiekaart door handkaarten op een aflegstapel te leggen.
• Je kan er ook voor kiezen een eerder gekochte actiekaart te spelen. Doe dan wat op de
actiekaart beschreven staat en leg de actiekaart terug, zodat hij opnieuw gekocht kan
worden. Je mag zoveel actiekaarten verzamelen als je wilt.
* Er zijn twee actiekaarten die drie handkaarten van dezelfde liefdestaal kosten. Deze
actiekaart hoeft niet teruggelegd te worden en mag je het hele spel houden. Heb je beide
kaarten bemachtigd? Pak dan vier handkaarten in plaats van twee bij stap 1.

WINNAAR
De speler die als eerste alle vakken op zijn of haar speelbord heeft gevuld, is de winnaar. Deze
speler wint de date die hij of zij op het speelbord heeft gelegd.

SPELVARIANT TIJDENS EEN DATE
Het spel is niet alleen geschikt om te strijden voor je ideale date: soms zijn de vragen en
opdrachten zelf een mooie opvulling van je date. Daarom een simpele variant voor op het
terras, in de slaapkamer of een andere romantische locatie.
• Sorteer vooraf de kaarten op categorie en bedenk voor de lege kaarten vragen en opdrachten
die jij langs wilt laten komen.
• Werp de dobbelsteen. Gooi je 1, dan stel je de ander een vraag uit Liefdestaal 1. Gooi je 2,
dan stel je een vraag uit Liefdestaal 2. Etc. Gooi je 6? Kies dan een opdrachtkaart.

ELKAAR NOG BETER LEREN KENNEN?
Doe een Marriage Course! Tips, tools en verdieping
voor je relatie, dat is de Marriage Course. Tijdens zeven
romantische en inspirerende avonden uit – inclusief
diner voor twee – ontdek je hoe jullie relatie nog
sterker kan worden en hoe jullie tijd voor elkaar
kunnen maken. Kijk voor meer informatie op
marriagecourse.nl.

COLOFON
Ontwikkeld door: Marriage Course (Alpha Nederland),
NEEMA Games en No. 37
Vormgeving: Studio Nijenhuis
Auteurs: Marijn Op ’t Land en Christine Corstanje
De liefdevolle vragen en opdrachten zijn mede bedacht door
Annelies, Annemiek, Benjamin, Jan & Gerie, Klaas & Elsbeth,
tussen3zussen.nl (Elize, Hanneke en Marielle). Met dank aan
het kritisch meedenken door Martin van den Broek als systeemtherapeut, Dorine Sommer en Wouter ter Keurs namens de
Marriage Course en Daniël Pijl en Paul Ooms als spelletjesgoeroes.

