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1.

Inhoud:
Speelbord, reuzenrad (4 delen + as), 200 kaarten
(150 woordkaarten, 50 uitbeeldkaarten), 6 grote
spelfiguren

!

2.

3.

Welkom op deze woordenkermis!
Race het snelste naar de circustent op het
speelbord. Je gaat snel vooruit door de plaatjes
op de kaarten handig uit te leggen aan de
andere spelers en hùn uitleg snel te begrijpen!

-

Leg het speelbord op tafel.

-

Scheid de uitbeeldkaarten van de woordkaarten en leg
ze ook op tafel.

-

Elke speler kiest een spelfiguur en plaatst deze op het
startveld.

-

Monteer het reuzenrad en plaats het in het midden van
het speelbord, zoals op de afbeelding.
De speler die het laatst naar de kermis is geweest,
mag beginnen!

Hoe je het spel speelt

Uitleggen en raden

Als je spelfiguur op het startveld staat, begin je met
uitleggen als het jouw beurt is. Als je spelfiguur al
onderweg is, volg dan de onderstaande instructies!

Je kunt de figuren op de kaarten op heel veel manieren
uitleggen en uitbeelden!

Als je spelfiguur op een uitbeeldveld
staat aan het begin van je beurt,
trek dan een kaart van de stapel
uitbeeldkaarten. Probeer het woord
op de kaart uit te beelden. Je kan
bewegingen en geluiden maken, maar je
mag geen woorden gebruiken!
Als je spelfiguur op zo’n veld staat
aan het begin van je beurt, trek dan een
kaart van de stapel woordkaarten. Zorg
dat je de kaart niet aan de andere spelers
laat zien! Leg op een normale manier uit
wat er op de kaart staat.
Als er een plaatje van een neus
staat in de blauwe ruimte, moet je je
neus dichthouden tijdens je uitleg. De
andere spelers moeten hetzelfde doen
terwijl ze raden.
Als er een plaatje van een springende
persoon staat in de blauwe ruimte,
moet je op en neer springen tijdens
je uitleg. De andere spelers moeten
hetzelfde doen terwijl ze raden.

Bij het uitleggen mag je het woord op de kaart niet
gebruiken. Maar je kan zoveel aanwijzingen geven als je
wilt. Beschrijf hoe het eruit ziet, hoe groot het is, waar het
voor wordt gebruikt, hoe het klinkt, hoe het smaakt, welke
kleur het is, enz. Als je toch per ongeluk het woord zegt,
of als het woord te moeilijk is om uit te leggen of om te
raden, leg je de kaart op de stapel gebruikte kaarten en
pak je een nieuwe kaart!
Als de andere spelers niet kunnen raden wat je probeert
uit te leggen of uit te beelden, probeer het dan op een
andere manier. De andere spelers mogen zo vaak raden
als ze willen.
Plaats de gebruikte kaarten op een aparte stapel (één
voor woordkaarten en één voor uitbeeldkaarten), naast
het speelbord. Als je niet meer weet wie er aan de beurt is,
kijk dan welk woord als laatste is uitgelegd of uitgebeeld!

Einde van het spel
Het spel eindigt als een van de spelers de circustent aan
het einde van de route bereikt. Die speler is de winnaar!
Als twee of meer spelers de circustent aan het einde van
dezelfde beurt bereiken, winnen ze allebei!

De kermis is een drukke plek waar soms onverwachte dingen
gebeuren! Op het speelbord staan alle woorden en begrippen
die op de woordkaarten en uitbeeldkaarten staan. Luister naar
de uitleg of kijk hoe een kaart wordt uitgebeeld en zoek de
oplossing op het bord!
Als iemand het woord raadt, mogen de uitlegger en de
speler die het woord heeft geraden hun spelfiguren een
stap vooruit zetten op het bord!
Als je spelfiguur op een turboveld
terecht komt, draai dan aan het
reuzenrad en zet je spelfiguur meteen
het aantal zetten naar voren dat je hebt
gedraaid!

Kijk voor meer leuke spellen op
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