
weet, wed, waag & win!

Spelregels

Voor 2-6 spelers vanaf 7 jaar
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1 INZETBORD
1 SCOREBORD

55 VRAGENKAARTEN

24 INZETFICHES 6 SCOOP-FICHES

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Hoi, ik ben Scoop. Je vindt me in 
Kidsweek, dé krant voor kinderen die 
elke week vol staat met nieuws en 
weetjes. In dit spel kijk je of jij 
meer weet dan je tegenstanders. Of 
dat je beter kunt gokken! Hoe dat 
werkt, lees je in deze spelregels.
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Haal alles uit de doos. Zet de kaartjes met vragen in het 
vak in de doos. Leg daarna het inzetbord op de doos, 
zodat je de kaartjes niet kunt zien. Alle spelers 
kiezen een kleur om mee te spelen, de jongste 
speler mag als eerste kiezen. Iedereen legt het  
Scoop-fiche van zijn/haar kleur op het vakje  
‘Start’ op het scorebord. Geef alle spelers de vier 
verschillende inzetfiches (2, 1, 0 en -1) van hun 
eigen kleur. Nu ben 
je klaar om te 
beginnen.

� Er is steeds één speler de vragensteller, in de eerste 
ronde is dat de oudste speler. Diegene pakt de bovenste 
vragenkaart van de stapel door het inzetbord even op 
te tillen. In elke categorie zijn twee soorten vragen: 

Waar Gok Je Op en Waar Of Niet Waar. Het 
vakje op het scorebord waar de Scoop van de 
vragensteller staat, bepaalt welke soort vraag 
gesteld wordt. Een zwarte rand betekent een 
Waar Of Niet Waar-vraag, een witte rand staat 
voor een Waar Gok Je Op-vraag. 

� De kleur van het vakje op het 
scorebord waar de Scoop van de 
vragensteller staat, geeft aan uit welke 
categorie op het kaartje je een vraag 
voorleest. Groen staat voor Dieren, blauw 
voor Wereld en de rode vragen gaan over 
Sport, Spel & Show.

Als je Scoop op start staat, mag je zelf 
kiezen welke kleur vraag je stelt. En ook 
of dat een Waar Gok Je Op-vraag of een 
Waar Of Niet Waar-vraag is.

Hoe zet je het spel klaar?

Hoe speel je het spel?



Waar Gok Je Op-vragen
Alle spelers (behalve de vragensteller) 
leggen op elke antwoordmogelijkheid -  
A, B, C of D - één inzetfiche. Ze leggen 
de fiches ondersteboven, zodat niemand 
kan zien wat erop staat. Op het antwoord 
waarvan je het meest zeker bent, zet je 
meestal het fiche met waarde 2 in. Op het 
antwoord waarvan je denkt dat het zeker 
niet goed is, leg je meestal de -1. �
 

� Tip: Soms is het handiger 
om een puntje minder te halen, 
zodat je niet belandt op een 
vakje waarop je achteruit wordt 
gestuurd. 

Als alle spelers hun vier fiches op het inzetbord hebben gelegd, zegt de vragensteller 
wat het goede antwoord is. Daarna kunnen de gekleurde Scoops gaan lopen op het 
scorebord.

De vragensteller leest de vraag hardop voor (en bij Waar Gok Je Op-vragen ook de 
vier antwoorden). De andere spelers mogen daarna hun fiches inzetten. Je moet 
altijd alle fiches op het inzetbord leggen. Dat werkt zo:

Het fiche dat je op het 
goede antwoord hebt gelegd, 
bepaalt hoe je over het 

scorebord gaat: twee stapjes naar voren, 
één stapje naar voren, nul stapjes of één 

stapje achteruit!
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Waar Of Niet Waar-vragen
Alle spelers (behalve de vragensteller) 
leggen alle vier hun inzetfiches op het 
bord. Ze leggen twee in het vlak Waar 
en twee in het vlak Niet Waar. De fiches 
liggen op de kop, zodat niemand kan zien 
wat ze in welk vlak neerleggen. � 
 
Nadat alle spelers hun fiches hebben 
ingezet, leest de vragensteller het goede 
antwoord voor. Nu kunnen de gekleurde 
Scoops op het scorebord zich weer 
verplaatsen.

Bij deze vragen kun je 
drie stapjes scoren door 
de fiches met 1 en 2 bij 

elkaar te leggen! Tip: als je de 2 
en -1 bij elkaar legt, mag je altijd 

één stapje vooruit zetten.

Alle spelers (behalve de vragensteller) mogen hun 
gekleurde Scoop zoveel stapjes vooruit zetten als 
er punten zijn gescoord bij de vraag. Je kunt ten 
hoogste drie stapjes vooruit zetten. Als je dikke 
pech hebt en een minpunt haalt, moet je een 
stapje achteruit doen.

Let op: De speler links van de vragensteller 
verplaatst altijd als eerste zijn Scoop. 
Beland je op een vak waar al een andere 
Scoop staat, dan mag je één stap verder 
naar het eerstvolgende vrije vakje. Deze 
regel geldt ook als je achteruit moet.

Wanneer mag Scoop verder?
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Let op: Als je tussen twee 
Scoopvakjes eindeloos heen en weer 
wordt gestuurd, mag je doorlopen naar 
het eerstvolgende vrije vakje. Je zet 
dan dus een extra stap vooruit. 

Als je op een Scoopvakje landt, dan mag je één 
vakje verder als Scoop vooruit wijst. Wijst hij 
naar achteren, dan moet je een stapje terug. Ook 
daarvoor geldt: kom je op een vakje dat al bezet 
is, dan moet je een extra stap zetten. Dat kan 
betekenen dat je nog verder achteruit moet, tot je 
op een vrij vakje terechtkomt.

De speler die als eerste met zijn/
haar Scoop precies op de finish 
komt, wint het spel! 

Als jouw Scoop niet precies op 
de finish eindigt, moet je weer 
vakjes teruglopen. 

Hoe win je het spel?

Veel spelplezier!

Zo komen alle spelers één voor één aan de beurt (met de klok mee). 

Is iedereen geweest, dan is de speelronde voorbij. De speler links van de 
vragensteller pakt nu een vragenkaartje en de volgende ronde kan beginnen.
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© speltechniek- en concept Arthur Tebbe
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Beste speler,
Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt of als je nog wat meer speluitleg wilt,  

ga dan naar onze website of stuur een e-mail naar info@tulipgames.nl.  
Met vriendelijke groeten, De spellenmakers van Tulip Games

Voor nog meer leuke spellen kijk je op: www.tulipgames.nl

Het laatste nieuws en de leukste weetjes en moppen 
lees je elke week in Kidsweek of op www.kidsweek.nl

©2016, het bordspel van Kidsweek is door Tulip Games ontwikkeld en geproduceerd in samenwerking 
met Jongerenplatform Young & Connected B.V.. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 

worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.  
Kleuren en inhoud kunnen afwijken van de afbeelding.

N.B. Tulip Games en Kidsweek hebben geprobeerd dit spel zo goed mogelijk samen te stellen. Desondanks 
kan de redactie noch de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige fout of onduidelijkheid 

die in deze uitgave zou kunnen voorkomen en waaruit eventuele schade zou kunnen voortvloeien.

Waarschuwing: wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.

Tulip Games B.V. - Minden 21 - 7327 Apeldoorn



weet je 

nog meer!

Als 
lezer 
van

WWW.KIDSWEEK.NL/MEERWETEN
GA SNEL NAAR:

· Een échte papieren krant, helemaal voor jezelf.·   Met nieuws dat interessant, begrijpelijk én leuk is.·   Vol met weetjes over dieren, wetenschap en sport.·   Zo geschreven dat jij het snapt.·   Met Kidsweek word je nog 
 slimmer dan  je ouders!

Probeer nu6 weken Kidsweek 
voor maar 6 euro

(dit abonnement stopt automatisch)

ADVERTENTIE


