
SPELUITLEG 

Jouw beurt bestaat uit volgende stappen:

Stap 1: Selecteer een disciplinekaart

Kies uit de 5 disciplinekaarten in je hand er 1 uit waar jij iets 
over wilt vertellen. Leg deze kaart niet op tafel en vertel 
aan de andere spelers niet over welke discipline het gaat!

Stap 2: Discipline laten raden door andere spelers

Voor je jouw gekozen disciplinekaart op tafel mag 
spelen, moeten de andere spelers eerst raden over 
welke discipline het gaat. Je mag de andere spelers 
een tip geven op basis van het symbool dat op deze 
disciplinekaart staat (zie volgende pagina).
De andere spelers krijgen 1 minuut de tijd om te raden 
over welke discipline je het hebt.

Stap 3: Disciplinekaart afleggen op tafel

Als de andere spelers binnen de tijd jouw discipline 
kunnen raden, mag je deze disciplinekaart spelen onder 
één van de vragen op het spelbord. Vertel waarom je deze 
discipline hier legt. De andere spelers mogen vragen 
stellen over jouw discipline. Ze mogen ook  vertellen over 
hun eigen link met deze discipline. De spelbegeleiding 
mag ook extra vragen stellen.
Als de andere spelers jouw discipline niet kunnen raden, 
leg je deze op de ‘Huh-kaart’ op tafel. Het gesprek over 
deze discipline mag wel nog plaatsvinden.
Ook als je een discipline niet kent, mag je deze op de 
‘Huh-kaart’ leggen. Andere spelers kunnen dan vertellen 
wat deze discipline precies is.

Stap 4: Jokerkaarten (extra)

Zodra de begeleider dit aangeeft, mag je ook de 
jokerkaart gebruiken in jouw beurt. Deze kaart staat je 
toe om zelf een zelfgekozen discipline te spelen. Je moet 
deze discipline uiteraard nog altijd eerst laten raden door 
de andere spelers. Je mag zelf bepalen welke van de 5 
symbolen je wilt gebruiken hiervoor.



*Symbolen

Plaats je rechterbuurman in een positie 
waardoor de rest kan raden wat er op  

je kaartje staat. Je mag niet praten.

Place ton voisin de droite dans une  
certaine position pour faire deviner  

aux autres ce qui se trouve sur ta carte.  
Tu ne peux pas parler.

Gebruik klanken om duidelijk  
te maken wat er op je kaart staat.  

Je mag niet praten.

Fais des sons pour exprimer 
ce qui se trouve sur ta carte. 

Tu ne peux pas parler.

Beeld uit wat er op je kaart staat. 
Je mag niet praten.

Mime ce qui se trouve sur ta carte.
Tu ne peux pas parler.

Teken wat er op je kaart staat. 
Je mag niet praten.

Dessine ce qui se trouve sur ta carte. 
Tu ne peux pas parler.

Vorm met je lippen 
wat er op je kaart staat.

Articule le mot avec tes lèvres 
sans parler. 

symbolen - symboles

Je hebt één minuut de tijd om op de aangegeven manier duidelijk te maken aan je medespelers wat er op je kaart staat. 
Als dit lukt, mag je deze kaart spelen. Lukt dit niet, dan leg je de kaart op de Huh-stapel.

Tu as une minute pour expliquer clairement aux autres joueurs ce qui se trouve sur ta carte. 
Si tu y arrives, tu peux jouer cette carte. Si tu n’y arrives pas, tu remets la carte sur la pile « Hein ». 

FILM EN vIdEo
FILM Et vIdéo

hoUtBEwERKING
MENUISERIE

Beeld de discipline uit die op jouw kaart staat. Je mag 
hierbij geen geluid maken. Zet eventueel je microfoon 
even uit.

Boots een geluid na dat gelinkt is aan de discipline 
op jouw kaart. Je mag geen woorden gebruiken. Ook 
uitbeelden is niet toegestaan. (bv. boots het gejuich na in 
een voetbalstadion)

Open het whiteboard in het videoplatform. Teken hier de 
discipline op jouw kaart. Je mag niet schrijven. Ook praten 
mag je niet. Zet eventueel je microfoon even uit.
Als er geen whiteboardfunctie in het videoplatform is, 
teken je jouw discipline op een blad papier en laat je jouw 
tekening zien via de webcam.

Neem je knuffel of pop en plaats deze in een bepaalde 
houding die de discipline op jouw kaart duidelijk maakt. 
Je mag niet praten. Zet eventueel je microfoon even 
uit. Als dit te moeilijk blijkt, kan je na een tijdje ook zelf 
uitbeelden.

Zet je microfoon uit en lees dan de discipline op jouw 
kaart voor. Kijk goed in de camera want andere spelers 
moeten liplezen om de discipline te raden.


