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Geniet van Alias
op je smart
phone of tablet!

Inhoud:
Spelbord, 400 kaarten met 3200
woorden, zandloper, 6 spelfiguren.

DE REGELS IN HET KORT
DOEL VAN HET SPEL
Leg elkaar woorden uit met behulp van andere woorden,
synoniemen of tegenovergestelden! Probeer om jouw
teamgenoten zoveel mogelijk woorden goed te laten raden
voordat het zand in de zandloper op is. Je mag je spelfiguur
net zoveel stappen vooruit zetten als het aantal woorden dat
je team goed heeft geraden, en het team dat als eerste op het
laatste vakje terecht komt wint het spel!

Alias zit vol spanning en plezier!
Kun jij de juiste woorden vinden?

1. Het spel wordt gespeeld in teams. De spelers binnen een
team leggen om de beurt de woorden uit.
2. Het aantal goed geraden woorden = het aantal stappen
vooruit op het bord.
3. Fouten en overgeslagen woorden = stappen achteruit op
het bord.
4. Het vakje waar je spelfiguur terecht komt bepaald welk
woord op de kaart je elke keer moet uitleggen.
5. Kom je langs een steelvak, dan mag bij de volgende beurt
iedereen tegelijkertijd woorden raden.
6. Het eerste team dat aankomt op het laatste vakje wint het
spel!

HET SPEL SPELEN
1. Schud de woordkaartjes en leg ze
op stapels naast het spelbord. Vorm
teams van minimaal twee spelers
en word het eens over de volgorde
waarin de teams
mogen uitleggen
en raden. Elk team
kiest een spelfiguur
en zet deze op het
startvak.
2. Het eerste team
dat aan de beurt is besluit wie er
gaat uitleggen, terwijl de rest van
het team mag raden. De speler die
moet uitleggen pakt een stapel
woordkaartjes. De woorden op de
kaarten hebben nummers van 1
t/m 8, dus kijk welk nummer het
vak heeft waarop jouw spelfiguur
staat, en probeer het woord uit te
leggen dat bij dat nummer op het
kaartje staat. Draai de zandloper
om en begin met uitleggen (zie
Uitleggen). Als het team een woord
goed heeft, legt de uitleggende
speler de kaart op tafel en begint
hij of zij met het uitleggen van
een nieuw woord op het volgende
kaartje (bij hetzelfde nummer). De
woorden moeten helemaal goed
worden geraden. Als het woord
“ren” is, is “rennen” niet goed. Als
het woord “bretels” is, is “bretel” niet
goed.
3. De andere teams mogen de
zandloper in de gaten houden. Als
de uitleggende speler nog steeds
bezig is met uitleggen als de tijd
om is, mogen de andere teams het
woord ook proberen te raden. Het
snelste team krijgt de kaart en mag
de spelfiguur één plek vooruit zetten
op het bord.
4. Als het laatste woord is geraden, tel
je alle woorden die het team goed
geraden heeft bij elkaar op. Tel
ook de fouten en de overgeslagen
woorden; het team moet een stap
achteruit zetten voor elke fout of elke
overgeslagen kaart (zie Minpunten).
5. Nu is het volgende team aan de
beurt. De speler die als laatste
woorden heeft uitgelegd legt de
kaarten onderop de stapel.

6. Bij elke beurt gaat de rol van
uitlegger over naar de volgende
speler in het team.
7. Het team dat als eerste op het laatste
vakje komt wint het spel, maar de
andere teams mogen hun beurt nog
wel uitspelen.

UITLEGGEN
Er staan allerlei soorten woorden op de
kaartjes: zelfstandige naamwoorden,
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden enzovoort. Het soort woorden
dat elk team moet uitleggen is geheel
willekeurig, en bij elk nummer staan er
moeilijkere en makkelijkere woorden.
Je mag bij het uitleggen geen deel
van het woord gebruiken, en ook geen
woord dat voor een deel hetzelfde is.
Het woord “schoenveter” mag je
bijvoorbeeld niet uitleggen als “dat
veterachtige ding dat op je schoenen
zit”. Je mag wel zeggen: “De dingen die
je vastmaakt als je iets aan je voeten
doet.” Je mag het woord “bankier” niet
uitleggen als “iemand die in een bank
werkt”, omdat de woorden “bank” en
“bankier” dezelfde stam hebben.
Bij samenstellingen heeft degene
die moet raden vaak al snel de helft
van het woord goed. Als het woord
dat je moet uitleggen bijvoorbeeld
“hondenvoer” is, kan degene die moet
raden bijvoorbeeld zeggen: “Dierenvoer”.
Zodra degene die moet raden de helft
van de samenstelling goed heeft (in dit
geval het woord “voer”), kan de uitlegger
dit gebruiken om de rest van het woord
uit te leggen. Als degene die moet
raden een deel van de samenstelling
goed heeft, mag de uitlegger dit ook
gebruiken. Deze regels gelden ook
voor uitdrukkingen van twee of meer
woorden.
Je mag tegenovergestelden gebruiken.
De makkelijkste manier om “groot” uit
te leggen is: Het tegenovergestelde van
“klein”.
Onthoud dat je geen vreemde talen
mag gebruiken, tenzij iedereen daarmee
akkoord gaat.

Kijk voor meer leuke spellen op

MINPUNTEN
Blijf opletten! Als de uitlegger per
ongeluk een deel van het woord zegt,
moet dat team een stap terugzetten op
het bord.
Als je langs een heel moeilijk woord
komt mag je het overslaan, maar bij elk
overgeslagen woord moet je een stap
terugzetten op het bord. Soms kan het
echter lonen om een woord over te slaan,
want bij een heel lastig woord kan je
nogal eens vast komen te zitten.
Leg tijdens het uitleggen de
overgeslagen kaarten op een aparte
stapel. Dit maakt het tellen aan het einde
van je beurt makkelijker. Als een team
zeven woorden goed heeft geraden,
maar één fout heeft gemaakt en twee
kaarten heeft overgeslagen, mag het
team vier stappen vooruit zetten
(7 - 1 - 2 = 4).

WOORDEN STELEN
Als een spelfiguur langs een steelvak
komt, heeft dat team de volgende beurt

een steelbeurt. Dat betekent dat alle
teams de woorden mogen raden en
kaarten kunnen winnen. Dit gebeurt
ook als het spelfiguur niet precies
op het steelvak terechtkomt; erlangs
lopen is genoeg. Het is is de taak van
de andere teams om ervoor te zorgen
dat ze goed gebruik maken van deze
steelmogelijkheid.
Een steelbeurt wordt gespeeld zonder
zandloper. Het team dat aan de beurt
is pakt 5 woordkaarten en legt de
woorden op de gebruikelijke manier
uit. Het eerste team dat het woord raadt
krijgt de kaart, en één woord staat voor
één stap vooruit op het spelbord.
Aan het eind van elke gewone beurt
kunnen de andere teams ook het laatste
woord stelen, als het nog niet geraden is
wanneer de tijd om is.
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