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4.  Pak een vel papier, schrijf hier alle namen op en noteer onder de namen 

het aantal punten die de spelers per ronde winnen.

SPEELKAARTEN

Op de voorkant van de speelkaart staan de drie verboden woorden en 

het woord dat de spelers moeten raden. Dit mag alleen de speler die het 

onderwerp omschrijft zien. Dus houdt hem goed verborgen!

ZANDLOPER

Zet de zandloper binnen handbereik van alle spelers. Draai hem om zodat de 

tijd gaat lopen en de beurt begint…

De tijdsduur van de zandloper is 60 seconden. De zandloper mag per beurt 

uiteraard maar één keer worden omgedraaid.

DOBBELSTEEN

Wanneer er een kaart wordt gepakt wordt aan de hand van de dobbelsteen 

gekeken welk verboden woord geraden moet worden. Word er 1 t/m 4 

gegooid dan kies je het bijpassende verboden woord. Gooi je 5 of 6 dan gaat 

de beurt helaas over naar de volgende speler.

SPEEL JE HET SPEL MET ZIJN TWEE SPELERS.

In dit geval is 1 van jullie de quizmaster. Deze pakt een willekeurige kaart uit 

de stapel en begint met het omschrijven van het onderwerp en het geven 

van hints. Hierna draait de quizmaster de zandloper om en roept: ’De tijd 

start nu!’. Nu moet de speler met de kaart in de hand zo snel mogelijk het 

onderwerp omschrijven, zonder de verboden onderwerp te noemen. Is 

het onderwerp niet binnen 60 seconden geraden dan is de kaart voor de 

quizmaster. Noteer de punten op een vel papier en leg de kaart terug op 

de stapel. Zodra je 5 kaarten gespeeld hebt is de ander aan de beurt om 

quizmaster te spelen. 

SPEEL JE HET SPEL MET MEER SPELERS

De jongste speler begint en is als eerste quizmaster. Deze speler pakt 

een willekeurige kaart uit de stapel begint met het omschrijven van het 

onderwerp en het geven van hints. Hierna draait de quizmaster de zandloper 

om en roept: ’De tijd start nu!’. De andere spelers moeten zo snel mogelijk het 

juiste onderwerp proberen te raden. Is het woord niet binnen 60 seconden 

geraden dan is de kaart voor de quizmaster en schrijf je de punten op een vel 

papier. Zo ga je door totdat alle spelers een keer quizmaster zijn geweest.

Speltip: Spreek van te voren af hoeveel rondes jullie gaan spelen. Daarna kunnen 

kijken wie de meeste kaarten verzameld heeft.

WIE RAADT ALS EERSTE 

HET JUISTE WOORD?

DOEL VAN HET SPEL 

Let op! Spelers die ‘Het verboden woord’ spelen kunnen hun aandacht 

geen minuut verliezen… Je mag namelijk drie woorden niet noemen bij 

het omschrijven van het onderwerp. Maar je medespelers moeten wel het 

onderwerp raden dat op het kaartje staat! Ben jij handig genoeg om de  

juiste omschrijvingen te geven, zonder de verboden woorden te noemen?  

De speler die de meeste onderwerpen raadt, is de winnaar.

SPELVOORBEREIDING

1. Vanaf 4 spelers kan het spel gespeeld worden.

2.  Schud de 110 speelkaarten goed. Maak twee stapeltjes van de kaarten en 

leg aan iedere kant van de tafel een stapeltje, zodat iedereen makkelijk 

een kaart kan pakken. Leg de kaarten met de verboden woorden naar 

beneden.

3.  Plaats de zandloper binnen handbereik van alle spelers, zodat iedereen er 

gemakkelijk bij kan. 

SPELGEGEVENS 

Aantal spelers: 4 tot 10

Leeftijd: 8+

Speelduur: ca. 30 minuten

Auteur en spelontwikkelaar:  

Enrico Groeneveld

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

110 speelkaarten

1 zandloper (60 seconden)

1 dobbelsteen

Spelregelboekje
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