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6 categorieën



Elke speler ontvangt een spelblad, plaatst
het voor hem en bereidt een potlood voor.

De game heeft verschillende rondes. Voor
elke ronde van het spel moet u een letter
opgeven waarmee elk woord begint.

Een van de spelers zegt het alfabet in hun
hoofd. Een andere speler stopt hem op elk
moment met het woord stop.

De ronde begint wanneer de speler de brief
zegt waar hij hardop werd gestopt.

Spelers moeten de woorden voor elke categorie in één rij van de tabel zo snel
mogelijk invullen. De woorden moeten beginnen met de geselecteerde letter.

De eerste speler die alle categorieën invult, roept het woord stop en alle anderen
moeten hun potlood neerleggen. De spelers kunnen er ook mee instemmen om
de ronde op elk gewenst moment te beëindigen.

Aan het einde van elke ronde worden punten toegekend voor de woorden volgens
de regels op de spelkaart.

Het spel eindigt na het overeengekomen aantal rondes. De speler met de meeste
punten wint.

Tip: als een van de spelers langzamer schrijft, verander dan punt 6 en eindig de ronde na
de tijdslimiet, bijvoorbeeld 2 minuten.



Je kunt de game online spelen op: stadlandrivier.net

Naam speler: .............................................

Stad Land Rivier Dier Beroep Plant Punten

Als je geen woord hebt opgeschreven 0 punten
Je hebt hetzelfde woord geschreven als iemand anders 5 punten

Je hebt een woord opgeschreven en niemand anders heeft hetzelfde woord 10 punten
Jij bent de enige die een woord heeft opgeschreven 15 punten Puntentotaal:
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