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Doel
van het spel

Vind als snelste het woord en 
verzamel de meeste 

kaarten!
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Voorbereiding
� Schud de kaarten en maak een 

stapel met de letters naar boven.
� Kies een speler die de spelleider zal zijn.

Het spel spelen
� De spelleider leest hardop het thema dat op 
de bovenste kaart van de stapel vermeld staat. 
Vervolgens legt hij deze kaart naast de stapel, 
waarbij de letter op de volgende kaart van de 
stapel zichtbaar wordt.
� Alle spelers moeten nu zo snel mogelijk een 
woord roepen dat beantwoordt aan het thema 
en begint met de letter van de volgende 

kaart.
� De snelste speler wint de kaart, op 

voorwaarde dat de andere spelers 
het woord aanvaarden.
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Het woord
wordt niet gevonden

Indien het eerst gevonden woord niet 
wordt aanvaard door de andere spelers of 

indien niemand een antwoord kan geven, 
dan wint niemand de kaart en blijft deze 
naast de stapel liggen.
De spelleider leest vervolgens het thema van 
de volgende kaart. Indien opnieuw geen juist 
antwoord wordt gegeven, blijft ook deze 
kaart naast de stapel liggen. Dit totdat 
iemand bij een volgende kaart een juist 
antwoord geeft. Deze speler krijgt nu 

alle kaarten die voorheen opzij 
werden gelegd.
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Einde
van het spel

Het spel eindigt wanneer de 
voorlaatste kaart gewonnen wordt.

De laatste kaart wordt in dit geval niet 
meer gespeeld maar geldt als eerste kaart 
van een nieuwe spelronde.

De winnaar
De speler die de meeste kaarten heeft aan 
het einde van een ronde, is de winnaar!
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