
HOU 1,5 METER 
AFSTAND TOT ELKAAR

KIES EEN 
SLIMME ROUTE

BEDANK 
MENSEN

LET OP EN RESPECTEER
DE AANWIJZINGEN VAN

DE ORGANISATIE

HEB
GEDULD

BLIJF LIEF EN 
AARDIG VOOR 

ELKAAR

De essentie van het spel en de kern van ons nieuwe gedrag.  
Rol het denkbeeldige meetlint steeds weer uit in het fysieke 
contact met de ander. Door afstand van elkaar te houden  
komen we dichter bij elkaar in de 1,5 met er samenleving. 

Niemand heeft ogen in zijn achter- 
hoofd. Heb je haast en wil je iemand 
vanachteren passeren, loop dan in 
een bochtje om hem of haar  
heen. Hij of zij zal zich er voor  
geen 1,5 meter aan storen!  
Degene die vooruitkijkt en 
telkens goed anticipeert,  
gooit hoge ogen in het 
samenspel.

Het nieuwe normaal is 
niet normaal. 1,5 meter

is beter, maar het gaat niet
vanzelf. Geef iedereen die

je op straat tegenkomt
een compliment als zij

zich houden aan de regels. 
Belonen is 80% effectiever
dan boos worden, dwingen
of negeren. Steek je duim
dus wat vaker omhoog.

Een spel heeft regels nodig. Regels zorgen voor 
verbinding en eenduidigheid. Bedrijven en organisaties

maken hun eigen vertaling van de 1,5 meter samenleving.
Als we ons aan hun regels houden, dan ontstaat het  

echte spelplezier. ‘Plaats uw inzet, dames en heren!’.

Het nieuwe normaal is 
voor iedereen wennen. 
Welke pion doet wat in 
het spel? Wees alert op 

de misstappen van jezelf 
en die van een ander, in 

een winkel, op straat, het 
schoolplein of op een 
andere publieke plek. 
Raak niet geïrriteerd, 

maar blijf rustig. 
Veiligheid staat voorop.

HOU REKENING 
MET ALLES EN 

IEDEREEN

Maak je wereld groter in plaats van kleiner in deze tijd. 
Door mensen, ook wild vreemden, toe te laten in

je gedachten en overwegingen en na te denken over
hun belangen en gevoelens. Er is maar één  

tegenstander in dit spel. Door samen sterk te 
zijnvegen we die van het bord. 

Klappen voor de zorg, 
vrijwillig boodschappen 

doen voor ouderen, vanuit 
een hoogwerker naar oma 
zwaaien. De saamhorigheid 

in Nederland wordt veel 
geprezen. Terecht. Het 

coronavirus haalt het beste 
in ons naar boven, en dat is 
hartverwarmend. De grote 
vraag is: houden we dat ook 

vol? 

.....1,5.....

DOE AF EN
TOE EEN STAP 
NAAR VOREN, 
NAAR ACHTEREN
OF OPZIJ...

In een rechte lijn naar 
huis, kantoor of winkel?  
Vergeet het maar. Zo  
werkt dit spelletje niet.
We zijn allemaal verbonden
met elkaar in het streven
afstand van elkaar te houden.  
Stem jouw bewegingen af op die van je medemensen.

Goedemorgen!

Alles goed?

Mooie cape!




