
Saturnalia 
bordspel
Het is feest bij de Romeinen! Saturnaliafeest. 

Dit gezellige familiefeest begon op 17 december en duurde 3 dagen lang. Je kunt het 

een beetje vergelijken met Kerstmis of het Suikerfeest nu. Tijdens Saturnalia werd er 

lekker gegeten, gedronken, cadeautjes gegeven en versierden de Romeinen hun

huizen met mooie bogen van takken en zelfgemaakte slingers. Terwijl de families bij 

elkaar zaten werden er ook spelletjes gespeeld.

Een van de bekendste spelletjes is het Rota-spel.

Het Rota-spel was erg populair bij de Romeinen. Iedereen kon het spelen, want als je 

geen spelbord had, kerfde je het gewoon in steen of tekende je het in het zand.

Rota-spel

Romeinse 
speelsteentjes



Wat heb je nodig:

Rota speel je met 
twee spelers

Het Rota-
spelbord 

Zelf ook een rota spel maken? Dat kan

6 speelsteentjes

Spelregels

Print het blad en knip het 
spelbord op de volgende 
pagina uit, teken het na op 
een apart vel papier of met 
stoepkrijt buiten op de stoep.

Einde spel

De winnaar is de speler die als eerste drie steentjes op een rij heeft. Let op! 

De rij moet wel door het midden!

6 speelsteentjes. Iedere 
speler heeft drie dezelfde 
steentjes. Je kunt hiervoor 
damstenen of pionnen van 
een ander spel gebruiken of 
zoek buiten drie lichte en drie 
donkere steentjes.

De spelers leggen om de beurt een steentje op een van de ronde vakjes. 

Als alle steentjes liggen, mag je over de lijnen gaan schuiven. Je mag om 

de beurt steeds één vakje doorschuiven en alleen naar een vakje waar geen 

steen van de andere speler ligt. Je mag ook niet over een ander steentje heen 

springen.



Het Rota-spelbord



Maak je eigen 
buideltasje
Op familiebezoek? Neem je spel mee in een handig buideltasje.

Pak je ronde lap en teken het spel hierop met een permanentmarker. 
Je kunt een bord gebruiken als mal. Let op! Teken het spel kleiner dan de rand 
van de lap! (zie foto) Maak gaatjes in de rand met een gaatjestang of spijker en 
hamer (dit is een lastig klusje!). Zorg voor een even aantal gaatjes. Rijg er een 
leren draadje doorheen (zie foto), zodat je het lapje kunt aantrekken. Doe de 
speelsteentjes erin en trek het geheel aan, zodat de buidel niet open gaat.

Wat heb je nodig:

Een stevige ronde 
lap stof of leer, on-
geveer 20cm door-

snede.

Een gaatjestang 
of spijker en hamer 

Leren veter 
of schoenveter

Zwarte 
permanentmarker

En klaar!


