
Leer je talen

Spelregels
Op een speelse manier de taal leren
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Wat zit er in het spel?
Elk spel bevat:
• 72 kaarten met woorden en zinnen in het Nederlands en de vreemde taal
• Een podcast
• Oefenmateriaal

De kaarten
De kaarten zijn verdeeld in 4 categorieën:
1. Werkwoord vervoegingen van 4 werkwoorden
2. Cijfers
3. Kalenderwoorden: dagen, maanden of jaargetijden (afhankelijk van het spelnummer)
4. Woordjes
Elke categorie heeft een eigen kleur.

De podcast
• Alle kaartjes zijn genummerd en de volgorde van de podcast is de volgorde van deze 

nummering. Wanneer je onder het kopje ‘Gesproken teksten’ klikt op de knop ‘af-
spelen’  hoor je de juiste uitspraken.

• Wanneer je onder het kopje ‘Gesproken teksten’ de ‘podcast teksten’ download    
ontvang je een lijst met alle woorden en zinnen op volgorde van de podcast. 

Veranker je basiskennis & Toffe extra downloads
• In de download ‘Veranker je basiskennis’ ontvang je oefenbladen én controlebladen 

van alle woorden en zinnen in dit spel. 
• In de download ‘Toffe extra downloads’ ontvang je leuk extra materiaal om je kennis 

te toetsen, maar ook extra informatie zoals bijvoorbeeld de landen en hoofdstede, 
kloktijden, rangtelwoorden, nog meer cijfers, voornaamwoorden en leuke puzzels. De 
inhoud van deze toffe extra’s is afhankelijk van het spel dat je gekozen hebt. 

Hoe speel je het spel?
Het spel kun je alleen spelen. Dan bouw je je taalkennis op. Maar je kunt het ook met 
meerdere personen spelen. Daarnaast is het zo dat je het spel kunt spelen wanneer je 
nog geen kennis van de taal hebt maar ook wanneer je wel al wat 
kennis hebt. Er zijn dus vele varianten mogelijk om het spel te spelen en/of de taal te 
leren.

Bij deze spelregels hebben we de diverse varianten uitgewerkt. Uiteraard kun je zelf ook 
je eigen spelregels maken. 
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Je speelt het alleen en je hebt nog geen kennis van de taal
Dan leer je eerst stap voor stap de basis.

Stap 1:
Leg alle kaartjes op kleur en kies één kleur waarvan je de kaartjes gaat oefenen. 
Begin bijvoorbeeld eerst met de kalenderwoorden. Lees het Nederlandse woord, 
spreek de vertaling hardop uit en neem het volgende kaartje. Ga door totdat je alle 
kaartjes van dit stapeltje gehad hebt. Herhaal dit een aantal keer zodat je de woor-
den kent. 

Leg nu deze kaartjes op volgorde van nummer. Start de podcast bij de kalenderwoor-
den. Luister naar de uitspraak. Ga zo door totdat je de gesproken woorden van alle 
kaartjes van je stapeltje gehoord hebt.

-> Herhaal dit een aantal keer. 

Wil je verder gaan? Neem dan een stapeltje van een andere kleur en doe hiermee 
hetzelfde. Na een aantal keren ken je de woorden én de juiste uitspraak van beide 
stapeltjes. 

Tip: Wil je de werkwoorden oefenen? Neem dan telkens één werkwoord (de diverse 
vervoegingen) en wissel dit af met woorden uit de andere categorieën. 

Stap 2:
Leg beide stapeltjes op elkaar, met de Nederlandse woorden naar boven, en schud de 
kaarten door elkaar. Neem nu telkens een kaartje en kijk of je de vertaling nog kent. 
Ken je de vertaling? Leg dan het kaartje voor je neer. 
Ken je de vertaling niet? Leg het kaartje onderop je stapeltje en ga door met een    
ander kaartje.

Stap 3:
De volgende dag leg je de kaartjes van de (werk)woorden die je gisteren geleerd 
heb weer voor je neer, met de Nederlandse vertaling naar boven. Neem nu telkens 
willekeurig een kaartje en kijk of je de vertaling nog kent. 
Ken je de vertaling? Leg dan het kaartje voor je neer. 
Ken je de vertaling niet? Laat het kaartje dan liggen en ga door met een ander kaart-
je.

Stap 4:
Breid je woordenschat uit met een nieuwe set kaartjes, bijvoorbeeld met het 3e werk-
woord. Herhaal voor dit werkwoord de stappen 1 tot en met 3 die hiervoor genoemd 
zijn. Ga zo door totdat je alle kaartjes uit het spel gehad hebt. 
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Variant 1:
Je kunt eerst alleen de woorden leren die op de kaartjes staan. Ken je deze alle 72, 
ga dan kijken of je de zinnen juist hebt. Oefen deze op dezelfde manier. 

Variant 2:
Leg alle kaartjes op volgorde van nummer en leg ze met de Nederlandse teksten 
naar boven. Start de podcast. Luister naar het Nederlandse woord, stop de podcast 
en spreek zelf hardop de vertaling uit. Start de podcast en luister of jouw vertaling/
uitspraak correct was en luister naar het volgende Nederlandse woord, stop de pod-
cast en spreek hardop de vertaling uit. Start de podcast en luister of jouw vertaling/
uitspraak correct was. Ga zo door totdat je alle kaartjes gehad hebt. 

Variant 3:
Neem de oefenlijsten erbij. Print de lijst uit van de woorden of zinnen die jij wilt 
oefenen. 
Bijvoorbeeld: de schrijfwijze van alle woordjes oefenen. Print de lijst ‘Alle woorden’ 
uit waarvan de Nederlandse woorden op het oefenblad staan. Vervolgens ga jij zelf het 
woord in de vreemde taal opschrijven. Controleer aan de hand van de kaartjes (of met 
het controleblad) of je het woord correct geschreven hebt.

Er zijn vele diverse mogelijkheden om de woorden en zinnen te oefenen. Kies die 
oefenbladen die jij leuk vindt om te doen en wissel hierin af. Natuurlijk kun je ook 
iemand anders vragen om jouw antwoorden te controleren of de kaartjes in het 
Nederlands te lezen en jij spreekt de vertaling hardop uit of schrijft het op op een 
oefenblad. 

Tip: Kijk vooral ook bij de extra downloads 
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Je speelt het spel alleen en kent de taal al een beetje
Als je de taal al wat kent, of al les hebt gehad, dan kun je met meer kaartjes aan de 
slag. 

• Leg alle kaartjes op tafel, door elkaar of in rijtjes van 9x8 kaartjes, met de      
Nederlandse teksten naar boven

• Neem een kaart en spreek hardop de vertaling uit.
• Heb je het antwoord goed, leg dan het kaartje voor je neer. Heb je het antwoord 

fout, leg dan het kaartje terug op tafel.
• Neem nu de volgende kaart en ga zo door totdat je alle kaarten gehad hebt. 
• Blijven enkele kaarten liggen omdat je de vertaling niet kent, dan weet je dat je 

deze kaarten moet blijven oefenen. 

->   Het oefenen kun je doen doordat je de kaartjes telkens omdraait óf je print  
 een woordenlijst uit en schrijft de juiste vertaling op aan de hand van het num- 
 mer op de kaartjes. 
-> Je controleert vervolgens jouw schrijfwijze met het antwoord op het kaartje.

Variant 1:
Doe hetzelfde als hierboven beschreven, maar leg nu de kaartjes, met de vreemde 
taal naar boven, op tafel.

Variant 2:
• Leg alle kaarten op volgorde van nummer (rechtsonder op het kaartje)
• Leg het Nederlandse woord naar boven
• Start de podcast en luister ernaar zodat je de juiste uitspraak hoort. Hierbij kun 

je eventueel de podcastlijsten uitprinten zodat je meteen de woorden en zinnen 
meeleest. Of je draait de kaartjes mee om. De podcast heeft dezelfde volgorde als 
de nummers op de kaartjes.

• Als je de podcast geluisterd hebt ga je nogmaals de kaartjes een voor een omdraa-
ien en spreek je de vertaling (of woorden in de vreemde taal) hardop uit.  
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Met twee personen en jullie kennen de taal niet

• Selecteer de kaarten op kleur en maak hier 4 stapeltjes van
• Leg de kaarten met de vreemde taal naar boven
• Neem het stapeltje met de cijfers
• Elke speler noemt de vertaling van het cijfer
• Is jullie antwoord goed, leg het kaartje aan de kant
• Is jullie antwoord onjuist, leg het kaartje onderop de stapel  (óók wanneer één 

speler het onjuist heeft)
• Ga zo door totdat je alle cijfers kent
• Neem nu het stapeltje van de kalenderwoorden en leg dit op het stapeltje van de 

cijfers
• Herhaal dan het oefenen zoals je net ook hebt gedaan.

-> Breid je stapeltje steeds meer uit door andere kaartjes toe te voegen.

Variant: met de kalenderwoorden en de cijfers

• Schud de kaarten met de kalenderwoorden en cijfers, en verdeel ze over de twee 
spelers. 

• Hou de kaartjes in je hand, maar doe dat zo zodat de andere speler jouw kaarten 
niet ziet. 

• De Nederlandse tekst is zichtbaar voor jou.
• Speler 1 vraagt aan speler 2 of deze bijvoorbeeld ‘maandag’ heeft. 
• Speler 2 kijkt in zijn stapeltje of hij deze kaart heeft. 
• Zo ja, wat is de juiste vertaling? Heeft speler 1 het juist vertaald dan krijgt deze 

het kaartje en legt dit voor zich neer. 
• Zo ja, maar de vertaling is niet correct gedaan. Dan houdt speler 2 de kaart vast 

en probeert speler 1 het later nog eens.
• Zo nee, speler 2 heeft niet de kaart ‘maandag’ dan verspeeld speler 1 zijn beurt.
• Speler 2 is nu aan de beurt.
• De winnaar is de speler met de meeste kaartjes voor zich.
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Je speelt het met twee - vier personen

• Schud de kaarten en verdeel de gekleurde kaarten (per kleur) over het aantal    
personen. Zorg dat iedereen evenveel kaarten heeft én van elke kleur meerdere 
kaarten.

• Leg de kaarten op elkaar voor je neer, op één stapeltje, met de Nederlandse tekst 
naar boven

• Bepaal wie er begint.
• Neem de eerste kaart van je eigen stapeltje. Ken je het juiste vertaalwoord en/

of zin*? Laat dan de juiste vertaling aan de anderen zien en leg het kaartje voor je 
neer. 

• Neem nu de volgende kaart. 
• Ga zo door totdat er een kaart is waarvan je de vertaling niet kent. Let op: deze 

vertaling laat je niet aan de andere spelers zien.  
• Geef deze kaart door aan degene die naast je zit. Deze speler legt de kaart       

onderop zijn eigen stapeltje.
• Dan begint degene die naast je zit aan zijn stapeltje.
• De winnaar is degene die de meeste kaartjes goed heeft en dus het hoogste       

stapeltje voor zich heeft liggen. 

*spreek van tevoren af of je de zinnen wel of niet mee uitspreekt.

Variant 1:
• Leg alle kaarten op tafel, kriskras door elkaar met zowel de Nederlandse woorden 

als kaartjes met de vreemde taal naar boven.
• Spreek af wie er begint.
• De speler die begint doet zijn ogen dicht en neemt een kaartje. Hij opent de ogen, 

leest de tekst op het kaartje en vertaalt hardop het woord en/of de zin*. 
• Hij draait het kaartje om en controleert of de vertaling juist is. 
• De vertaling laat hij aan alle spelers zien.
• Is het correct vertaald? Dan mag hij het kaartje voor zich neer leggen. Is de       

vertaling niet juist, dan legt ie het kaartje aan de kant en doet het kaartje niet 
meer mee. 

• De volgende speler is nu aan de beurt. Deze speler doet hetzelfde. 
• Zijn alle kaartjes op? Neem dan de kaartjes die aan de kant zijn gelegd er weer bij 

en start opnieuw. 
• De speler die de meeste kaartjes voor zich heeft liggen de winnaar!

*spreek van tevoren af of je de zinnen wel of niet mee uitspreekt.
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Variant 2: 
Leg alle kaarten op tafel, in rijtjes van 9x8 kaartjes. Leg de Nederlandse vertaling 
naar boven.
Bij deze variant is het de bedoeling dat iedere speler van elke categorie kaartjes ver-
zamelt. Elk spel heeft een eigen set kleuren. In totaal zijn er 4 kleuren per spel.

1. Werkwoorden -> de kleur is de hoofdkleur van het spel (kleur van het doosje) 
2. Cijfers -> dit zijn de rode kaartjes 
3. Kalenderwoorden -> dit zijn de witte kaartjes 
4. Woordjes -> deze kaartjes hebben een andere kleur 

Let op: Deze volgorde is tevens de volgorde van rapen

• Speler 1 begint en raapt een werkwoord. Kent hij de vertaling dan legt hij het 
kaartje voor zich neer met de vreemde taal naar boven. Hij laat de vertaling aan 
de andere spelers zien.

• Speler 1 neemt vervolgens een kaartje met een cijfer. Kent hij de vertaling dan 
legt hij het kaartje voor zich neer met de vreemde taal naar boven. Hij laat de 
vertaling aan de andere spelers zien.

• Speler 1 gaat door totdat hij een vertaling niet kent. Let op: de vertaling laat je 
dan niet aan de andere spelers zien.  

• Nu is speler 2 aan de beurt. Speler 2 gaat verder met het woord waar speler 1 
gebleven was. Bijvoorbeeld: speler 1 had het werkwoord en het cijfer goed, maar 
heeft het kalenderwoord niet goed vertaald, dan gaat speler 2 verder met de 
woordjes en vervolgens met het werkwoord, cijfer, kalenderwoord etc. 

• Is speler 2 af dan is de volgende speler weer aan de beurt. 

Je kunt vooraf op 2 manieren een winnaar kiezen:
1. Óf de winnaar is degene die de meeste kaartjes voor zich heeft liggen
2. Óf de winnaars worden per rubriek bepaald: wie heeft de meeste werkwoorden 
goed, wie heeft de meeste kaartjes met de cijfers goed, met de kalenderwoorden en 
wie heeft de meeste woordjes goed. 

--> Een andere variatie is de vreemde taal naar boven leggen

--> Een extra variatie is zowel de Nederlandse- als de vreemde taal naar boven leggen
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Nog meer varianten:
Er zijn natuurlijk nog veel meer varianten mogelijk. Door de oefenlijsten uit ‘Verank-
er je kennis’ bij het spel te gebruiken, de podcast te beluisteren of een wedstrijdje te 
doen met het gebruik van het oefenmateriaal.

Hoe doe je dat dan?

Variant 3:
• Kies welke oefenlijsten jullie willen invullen. 
• Vervolgens is er 1 speler de leider van het spel. 
• Deze heeft alle kaartjes geschud en op een stapeltje voor zich liggen. 
• Hij leest hardop het nummer van het kaartje voor én het woord of de zin. 
• De andere speler(s) schrijven op de oefenlijst, bij het nummer, de juiste vertaling 

op. 
• Wanneer alle kaartjes genoemd zijn controleer je van elkaar of je de juiste       

vertaling hebt ingevuld én of je het correct geschreven hebt. 
     Het controleren kun je doen aan de hand van de kaartjes en/of controlelijsten.

Variant 4:
• Print de oefenlijst “alle woorden” uit. 
• Zet een stopwatch aan op 10 minuten en start tegelijk.
• Iedereen gaat nu de woorden op de oefenlijst invullen.
• Degene die de meeste woordjes kent in de snelste tijd is de winnaar. 

Wanneer je meer spellen van één taal hebt dan kun je 
het spel met nog meer personen spelen. 



Heel veel  succes
en plezier!

PS: Heb je vragen? 
Mail ons dan op support@quiboba.nl

mailto:support%40quiboba.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20Quiboba

