
SPELREGELS HOE VOER JE DE OPDRACHTEN CORRECT UIT

DOEL VAN HET SPEL

Het doel van het spel is het correct uitvoeren van één opdracht in elk van 
de 3 categorie hoofdvakjes. Vervolgens moet je terecht zien te komen op 
het middelste vak voor de eindopdracht. Wie als eerste de eindopdracht 
ook correct uitvoert, wint.

LET OP!

1. Bij elke beurt is de maximale tijd per opdracht 30 seconden.
2. Bij elke beurt voert een ander teamlid de opdracht uit.
3. Per beurt voert één teamlid de opdracht uit voor de rest van het team 
4. Bij het begin van elke opdracht wordt de zandloper omgedraaid.
5. De teamleden moeten binnen 30 seconden zoveel antwoorden geven 
als ze willen, tot het goede erbij zit.
6. De speler of spelers die antwoord moeten geven zijn de enigen die de 
kaart met de opdracht niet mogen zien.
7. Er mag niet meer dan één pion op een vakje staan. Als een team om die 
reden zijn pion niet kan verplaatsen, verliest het de beurt.

VOORBEREIDING

Pak de benodigde spullen: speelbord, zandloper, 
tekenblok, potlood,  dobbelsteen en pionen.

• Maak teams van minimaal 2 en maximaal 5 spelers.
• Kies per team een poppetje. 
• Gooi om beurten de dobbelsteen. 
Het team dat het hoogst gooit mag beginnen.

HET SPEL

Het team dat mag beginnen gooit de dobbelsteen opnieuw en verzet de 
pion zoveel vakjes als het aantal ogen op de dobbelsteen. 
Het team mag zelf bepalen welke kant het op gaat.

Als de pion op een ‘gewoon’ vakje van een van de drie opdrachten 
terechtkomt (na een eersteworp van 2, 3, 4, 5 of 6), dan moet de 
bijbehorende opdracht correctworden uitgevoerd om de beurt te
houden. Anders gaat de beurt naar het team links van hen.

Bij elke beurt pakt het spelende team een kaart. Wanneer het team de 
opdracht goed uitvoert, houdt het de beurt en mag het nog een keer met de 
dobbelsteen gooien. Wanneer het team faalt bij de opdracht, gaat de beurt 
over naar het team links van hen.

1 van de spelers uit het team moet uitbeelden wat er op 
de kaart  word gevraagd.

1 van de spelers uit het team moet tekenen wat er op de 
kaart word gevraagd.

1 van de spelers uit het team moet in 3 woorden omschrijven 
wat er op de kaart word gevraagd.

SPELONDERDELEN

1 bordspel
4 pionen
1 dobbelsteen
30 speelkaarten
1 zandloper
1 tekenblok + potlood

HAPPY 
BRAINZ

HAPPY 
BRAINZ


