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VoorbereidingVoorbereiding
Elke speler krijgt een speelveld en een pen.
Leg de dobbelstenen (3 spellingdobbelstenen en 3 kleurendobbelstenen) klaar.
Lees de uitleg door.

Speluitleg:Speluitleg:
Bepaal welke speler gaat beginnen. De eerste speler dobbelt de 6 dobbelstenen tegelijk. De eerste ronde wordt er alleen vanuit de 
startkolom K gespeeld. Speler 1 kiest uit gedobbelde worp 1 dobbelsteen met kleur en 1 dobbelsteen met een spellingscategorie. Bij-
voorbeeld paars en -tie. Helemaal bovenaan het speelveld in startkolom K zie je paars staan. Er zijn hier 7 vakjes die aan elkaar 
geschakeld zijn. Dat betekent dat deze 7 paarse vakjes allemaal gevuld moeten worden met een woord met de categorie -tie erin. 
Speler 1 kan hier het woord politie invullen.
Uit de overgebleven 4 dobbelstenen mogen alle andere spelers een combinatie van 1 dobbelsteen met kleur en 1 dobbelsteen met 
een spellingscategorie kiezen. Let er op dat alle vakjes van 1 kleur die aan elkaar grenzen gevuld moeten worden. Meerdere spe-
lers mogen van de overgebleven dobbelstenen eenzelfde combinatie maken. 
Uiteraard gelden alleen correct gespelde woorden die passen binnen het aantal aan elkaar grenzende vakjes van één kleur én 
waarin de gedobbelde spellingscategorie verwerkt is.
Let op: in de eerste drie worpen mogen alle spelers uit alle 6 de dobbelstenen kiezen (er is tijdens deze Let op: in de eerste drie worpen mogen alle spelers uit alle 6 de dobbelstenen kiezen (er is tijdens deze 
worpen dus geen voorrecht voor de dobbelaar). Dit geldt alleen in de eerste 3 worpen van het spel.worpen dus geen voorrecht voor de dobbelaar). Dit geldt alleen in de eerste 3 worpen van het spel.

PassenPassen
Een speler mag altijd passen. Ook de speler die deze zelf gedobbeld heeft mag passen. In dat geval mogen de andere spelers uit 
alle 6 de dobbelstenen kiezen.

Kolommen tellenKolommen tellen
Wanneer een speler een kolom (van boven naar beneden) vol kan maken met letters, ontvangt deze het aantal punten dat 
onder deze kolom staat. De eerste speler die de kolom kan vullen ontvangt de bovenste waarde. De andere spelers kruisen deze 
waarde dan weg. Een volgende speler die het lukt om diezelfde kolom later ook vol te maken ontvangt de onderste waarde. 

BonuspuntenBonuspunten
Heeft een speler alle vakjes van één kleur gevuld, dan ontvangt hij daarmee een bonus. De eerste speler ontvangt hiervoor 5 
punten, de volgende spelers ontvangen voor deze kleur dan nog 3 punten. Wanneer een speler 5 bonuspunten ontvangt voor 
een kleur, strepen de andere spelers bij deze kleur de 5 punten door. Vullen meerdere spelers in dezelfde worp als eerste de 
bonus voor het vol maken van één kleur, dan ontvangen zij allemaal 5 bonuspunten.

Einde van het spelEinde van het spel
Na de worp waarin een speler zijn tweede kleurenbonus ontvangt, eindigt het spel. De worp waarin de speler deze tweede kleu-
renbonus ontvangt wordt voor de andere spelers eerst afgemaakt. Daarna volgt de puntentelling.
De verdiende score van de kleurenbonus wordt opgeteld.
De verdiende score van het volmaken van de kolommen (A tot U) worden bij elkaar opgeteld.
Voor het totaal worden deze twee scores nog samengevoegd.

NodigNodig::
- Speelvelden, Pennen, 3 spellingdobbelstenen en 3 kleurendobbelstenen 
(speelvelden kun je downloaden op www.spelendenbewegendleren.nl 
en de dobbelstenen zijn verkrijgbaar op www.powerspel.nl)




