
  

 

 

TIENEN 
 

WAT IS TIENEN? 

Met dit eenvoudige kaartspel oefenen de kinderen op een leuke manier de splitsingen tot 10. Een 

leerzaam en leuk rekenspelletje wat de kinderen bovendien zelf kunnen spelen. En om het nog 

mooier te maken, het enige wat je nodig hebt is een spel kaarten en het speelbord! Spelen maar! 

 

DOEL VAN HET SPEL: 
▪ De kinderen kunnen splitsen tot 10. 

▪ De kinderen kunnen optellen tot 10. 

 

DUUR VAN HET SPEL: 
▪ Kort en krachtig, allemachtig: 10-15 minuten. 

 

WAT HEB JE NODIG? 
▪ Eén stok speelkaarten. Haal de boeren, vrouwen en heren uit het kaartspel. Houd de azen in het 

spel, die tellen als 1. 

 

HET SPEL: 
Haal de boeren, vrouwen en heren uit het kaartspel. Houd de azen in het spel, deze tellen als 1. 

Schud de kaarten en verdeel de kaarten over de spelers. Iedere speler legt zijn of haar kaarten op 

een stapeltje met de voorkant naar onder. Draai de bovenste vier kaarten om en leg ze voor je. 

Speel het spel beurt om beurt. Het doel van het spel is om met je kaarten 10 te maken. Heb je 

kaarten die samen 10 zijn? Dan pak je de kaarten die samen 10 zijn en leg je ze op een stapel aan de 

kant. De lege plekken vul je aan met de bovenste kaarten van je stapel. De volgende speler is nu aan 

de beurt. 

Heb je geen kaarten die samen 10 zijn? Dan mag je één van je kaarten weg leggen en onderop je 

stapel leggen. Daarna leg je op de lege plek de bovenste kaart van je stapel en is de volgende speler 

aan de beurt. 

Je kan op verschillende manieren 10 krijgen. Soms is het makkelijk en heb je aan één kaart genoeg en 

soms is het moeilijk en moet je meerdere kaarten nodig. Enkele goede voorbeelden zijn: 

▪ een tien 

▪ een acht en een twee 

▪ twee vieren en een twee 

▪ een negen en een aas 



  

 

Het spel eindigt als een speler door zijn kaarten heen is of geen combinaties meer kunnen gemaakt 

worden. Als er geen combinaties meer kunnen gemaakt worden wint de speler die het meeste 10-

combinaties heeft gemaakt. 

 

VARIANT: JE KAN OOK LEKKER ALLEEN SPELEN 
Je kan ook alleen de strijd met de 10-en aangaan. Je kan dit spel spelen met alle kaarten uit de stok 

speelkaarten. Dus ook met boeren, vrouwen en heren. 

Schud alle kaarten lekker hard door elkaar en neem ze vast met de voorkant naar onder (de voorkant 

is de kant waar de cijfers en symbolen opstaan).  

Draai de kaarten één voor één om en leg ze voor je uit in maximaal drie kaarten naast elkaar en drie 

rijen onder elkaar. Er kunnen dus maximum 9 kaarten voor je op tafel (of stoel, of lessenaar, of gras, 

of papa’s rug, of bed, …) liggen. Vanaf het moment dat je twee kaarten kan combineren tot 10, mag 

je bovenop die kaarten andere kaarten leggen. Ook al liggen er nog geen negen kaarten voor je uit.  

Voorbeeld: je legt de eerste kaart en die is een 3, je legt de tweede kaart en dat is een 8 en je derde 

kaart is een 7. Kaart 3 en 7 is samen tien, dus dan mag je bovenop die kaarten andere kaarten leggen. 

Kan je geen 10-combinatie maken blijf je kaarten voor je uit leggen (tot maximaal 9 = 3 kaarten naast 

elkaar en drie rijen onder elkaar).  

De boeren, vrouwen en koningen tellen niet mee om een 10-combinatie te maken maar als er 

tegelijkertijd een boer, vrouw of koning op tafel ligt mag je op alle drie een nieuwe kaart leggen. 

Het spel stopt als: 

▪ Al je kaarten weg gespeeld zijn en je hand leeg is. Super! Je wint van de stok speelkaarten. Niet 

gemakkelijk hoor.  

▪ Je geen zin meer hebt maar dat is hoogst onwaarschijnlijk.  

Heel veel 10-plezier! 

 


