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INHOUD: Scorebord, letterbord, 50 tweezijdig bedrukte categoriekaartjes, 100 letterkaartjes, zandloper, 6 pionnen.

• Leg het scorebord op tafel en zet voor iedere speler 
een pion op het Startvakje.

• Schud de categoriekaartjes en de letterkaartjes 
goed, maar houd ze apart. Leg ze allebei op een 
stapeltje op tafel met de beeldzijde naar beneden.. 
De categoriekaartjes zijn tweezijdig bedrukt, dus je 
ziet altijd een categorie. Tijdens het spel draai je de 
kaart om, dus je speelt met de zijde die de spelers niet 
kunnen zien. 

DOEL VAN HET SPEL
Activeer je hersencellen en reageer snel! Bedenk zo snel als 
je kan een woord dat past in de opgegeven categorie en de 
juiste beginletter heeft.  En draai de zandloper iedere keer zo 
snel mogelijk om.  Hoe sneller je dat doet, hoe minder tijd de 
andere spelers hebben om een passend woord te bedenken! 

VOORBEREIDING
• Leg het 3 x 3 letterbord op tafel, zodat alle spelers er goed 

bij kunnen.
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HET SPEL BEGINT
De speler met de langste voornaam mag beginnen; 
daarna is de speler links van hem aan de beurt en zo 
verder. Als die voornamen geen beslissing opleveren, 
dan mag de oudste speler beginnen. 

1. De startspeler draait bij het begin van zijn beurt de 
zandloper om en zet hem binnen bereik van alle 
spelers op tafel.

2. De speler legt zo snel mogelijk 9 letters open op het 
letterbord en draait het bovenste categoriekaartje 
om. Dat wordt de categorie voor die ronde.

3. De speler moet een woord noemen, dat past in de 
categorie en dat begint met één van de 9 letters op 
het letterbord. Zodra hij een woord heeft genoemd, 
draait hij de zandloper om en zet hem op de letter, 
waarmee zijn genoemde woord begint.

Hoe sneller je dit doet, hoe minder tijd de 
volgende speler heeft! Hoe meer tijd je nodig 
hebt, hoe meer tijd de volgende speler mag 
gebruiken om een woord te bedenken.
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HET SCOREBORD EN 
DE WINNAAR #1
De speler, tijdens wiens beurt de zandloper 
leeg raakt, verliest de ronde. Hij moet zijn 
pion een vakje vooruit zetten – eerst naar 
blauw, dan naar rood en tenslotte naar 
zwart. Als je pion op zwart is beland (d.w.z. 
je hebt 3 rondes verloren), dan ben je uit het 
spel. Het spel gaat door totdat er één speler 
over is en dat is natuurlijk de Winnaar! 

HET SCOREBORD EN DE 
WINNAAR #2
De speler, tijdens wiens beurt de zandloper 
leeg raakt, verliest de ronde. Hij moet zijn 
pion een vakje vooruit zetten – eerst naar 
blauw, dan naar rood en tenslotte naar zwart. 
Als je pion op zwart is beland (d.w.z. je hebt 3 
rondes verloren), dan ben je uit het spel. 

Als er op dit moment één speler aan de leiding 
gaat, dan is het spel meteen afgelopen en is 
deze speler de winnaar. Als er meer spelers 
gelijk staan, dan gaat het spel door, totdat er 
één speler aan de leiding gaat. Dan is het spel 
afgelopen en is deze speler de winnaar! 

Let op:
Tijdens de ronde…

• Mag je de zandloper niet aanraken, voordat je een passend woord hebt genoemd.

• Mag je de letters op het bord, die al een keer zijn gebruikt in de ronde opnieuw gebruiken. 
Maar je mag natuurlijk niet de woorden die al geroepen zijn,  opnieuw gebruiken.

• Je mag geen bijvoeglijke naamwoorden gebruiken (bijv.. “blauwe auto” voor de letter B)

Als er twijfel bestaat over een geroepen woord en er ontstaat een discussie, leg de zandloper 
dan horizontaal op het speelbord. Zet hem weer recht als de discussie is beëindigd!

4. De volgende speler moet vervolgens 
een woord bedenken dat in dezelfde 
categorie past dat begint met één van 
de 8 andere letters. Daarna draait hij de 
zandloper weer om en plaats hem op de 
letter die hij heeft gebruikt.  

LET OP! De volgende speler mag de 
letter waarop de zandloper staat 
nooit gebruiken!
Zo gaat het spel verder, totdat de 
zandloper helemaal is doorgelopen. De 
speler tijdens wiens beurt de zandloper 

Einde van spel 2: 
Geel wint!

Einde van spel 1: 
Geel wint!

leeg raakt, verliest de ronde en moet zijn pion 
op het scorebord een vakje verzetten richting 
de finish.

Aan het einde van een ronde worden het 
categoriekaartje en de letterkaartjes in de 
doos gelegd en begint er een nieuwe ronde, 
zoals hierboven beschreven. De verliezer van 
de laatste ronde mag  de ronde altijd openen. 

(Mochten de letters opraken, schud de 
gebruikte letters dan goed en gebruik ze 
opnieuw).
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