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leeftijd spelers min.
3–6 30+8 +

Inhoud: 
300 kaartjes (240 woord-
kaartjes, 60 kleurkaartjes), 
6 speelfiguren, speelbord.

Het spel klaarzetten
• Leg het speelbord op tafel.

• Scheid de woord-
kaartjes van de 
kleurkaartjes. Maak 
twee stapels van 
de woordkaartjes, met 
behulp van de symbolen op 
de achterkant (de driehoek 
en de cirkel), en leg deze 
naast het speelbord.

• Elke speler kiest 
een speelfiguur 
en zet dit op het startvak.

• Elke speler pakt 10 verschillende kleurkaarten 
(de kleur op de achterkant van de kaarten moet 
hetzelfde zijn als die van je speelstuk), inclusief 
één VRIJ-kaart. Leg alle overgebleven kaarten 
weg.

• De jongste speler is de eerste KLEURoloog, dat 
is de speler die –in het geheim- een kleur toekent 
aan een woord

Doel van het spel
Als eerste op het finishvak komen door beter kleuren 
te kiezen dan de andere spelers.



Het spel spelen
1. Elke ronde is een andere speler KLEURoloog. 

Als jij aan de beurt bent, kijk je in welk vak jouw 
speelfiguur staat en pak je een kaart van de stapel 
met dat symbool.

 Als jouw speelfiguur op 
het startvak staat, pak 
je een kaart van de stapel 
met de driehoek. Staat je 
speelfiguur op een vak 
met een dubbel symbool, 
kijk dan onder Het dubbele 
symbool.

2. Laat de kaart(en) die je hebt gepakt, zien aan de 
andere spelers en kies een van de kleurkaarten 
waarvan jij denkt dat hij het beste past bij het 
woord op het kaartje. Leg de kaart op tafel met de 
voorkant naar beneden.

3. Nu moeten de andere spelers raden welke kleur jij 
hebt gekozen, en hun eigen gekozen kaart ook op 
tafel leggen met de voorkant naar beneden. Daarna 
laat elke speler zien wat hij/zij heeft gekozen.

- De spelers die de juiste kleur hebben geraden 
scoren samen met de KLEURoloog 1 punt, 
en mogen allemaal 1 plaats vooruit. Ongeacht 
het aantal spelers dat het goed heeft, scoort de 
KLEURoloog altijd maar 1 punt.

- Als je de kleur niet juist hebt geraden, maar 
iemand anders wel, mag je je speelfiguur niet 
verplaatsen.

- Als niemand de juiste kleur heeft geraden 
scoort iedereen (ook de KLEURoloog) 1 punt, 
en mag iedereen 1 plaats vooruit!

4. Aan het einde van de ronde pakt elke speler zijn/
haar eigen kleurkaarten terug, en de gebruikte 
woordkaarten gaan uit het spel.

De VRIJ-kaart
Elke speler die geen KLEURoloog 
is, kan één keer per spel de 
VRIJ-kaart kiezen in plaats van 
een kleurkaart. De VRIJ-kaart 
telt automatisch als juiste 
keuze, maar gaat nadat je hem hebt 
gebruikt, wel uit het spel. De KLEURoloog kan 
nooit de VRIJ-kaart spelen.

Het dubbele symbool
Als de speelfiguur van de KLEURoloog 
op een vak staak met een dubbel symbool 
pakt hij/zij twee kaarten van de 
driehoekstapel én van de cirkelstapel, 
bekijkt hij/zij de kaarten en kiest 
hij/zij twee woorden die de beste 
combinatie vormen (de 
niet-gekozen kaarten gaan 
uit het spel). Vervolgens leest 
de KLEURoloog de kaarten 
voor die hij/zij heeft gekozen 
(één met een driehoek en één 
met een cirkel), bijvoorbeeld 
’dansend huis’ of ’mysterieus 
geld’. De KLEURoloog en de rest 
van de spelers mogen echter nog 
steeds maar één kleur kiezen om 
de woorden te omschrijven.

Vervolgens gaat het spel verder zoals hierboven, met 
de klok mee!

Winnaar
De eerste speler die aankomt bij het finishvak wint. 
Als twee of meer spelers tegelijkertijd aankomen, 
winnen ze allebei!
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