Gebruikershandleiding
“Het Letterspel“

Letterpakken spel
Omschrijving
Het letterpakken spel is bekend van het televisieprogramma ‘’ De jongens tegen de meisjes’’.
De
quizmaster stelt vragen, waarop de vier personen in de letterpakken en hun teamleden het
antwoord mogen geven. Er wordt pas een nieuwe vraag gesteld als het antwoord op de
letterpakken
zichtbaar is. Toon zoveel mogelijk woorden binnen de tijd! Het team met de meeste
woorden wint het spel.
Spelregels
 Maak teams van minimaal 4 personen. De teams spelen om beurten om een zo goed
mogelijke score neer te zetten.
 Vier personen van het team trekken een letterpak aan.
 Plaats de juiste lettercombinaties op de letterpakken (8 letters per team, z.o.z.)
 Het team krijgt anderhalve minuut om zoveel mogelijk woorden te raden (max 12)
 De quizmaster stelt een vraag en de spelers gaan in de juiste volgorde staan. Als het
woord
goed getoond wordt, stelt de quizmaster de volgende vraag.
 De teamleden die niet in het letterpak staan kunnen meehelpen om het woord te
raden en
de overige teamleden coachen
Inhoud Letterpakken spel
Controleer de inhoud op volledigheid en breng deze schoon retour.
Meld altijd eventuele schade bij het inleveren.
Inhoud
4 x letterpakken
2 x opbergtas
14 x Letters op klittenband
Spelregels

Vragen & letters per team
Per team staan hieronder de juiste lettercombinaties gegeven. Houd deze lettercombinaties
bij elkaar, zodat de juiste woorden gemaakt kunnen worden.
Bijvoorbeeld team 1:
R – M: R aan de voorkant en M aan de achterkant van speler 1
S - E: S aan de voorkant en E aan de achterkant van speler 2
T – P: T aan de voorkant en P aan de achterkant van speler 3
O – A : O aan de voorkant en A aan de achterkant van speler 4

Letters Ronde 1 :

R–M

S–E

T–P

Vraag
1. Onderste deel van een boom
2. Eronder of …?
3. Niet leuk
4. Grote ruwe steen
5. Ongewenste mail
6. Geneeskundige
7. Groep bij elkaar horende sporters
8. Deel van een schip
9. Zo zwart als….?
10. De grootste familie van Nederland
11. Dit is zowel een stukgereedschap voor
Houtbewerking als keukengereedschap.
12. Een betonnen blok dat in de bouw gebruikt
Wordt.

Letters Ronde 2 :

E–K

T–B

O–A
Antw.
STAM
EROP
STOM
ROTS
SPAM
ARTS
TEAM
MAST
ROET
TROS
RASP
POER

A–E

Vraag
1. Sport van een ladder
2. 24 flesjes zitten in een .. ?
3. Met welk verkeerde lichaamsdeel stap je uit bed?
4. Reservoir voor benzine
5. Ander woord voor kanen of bikken
6. Een boomsoort
7. Zwarte, kleverige verf
8. Reservevoetballers zitten op de…?
9. Ander woord voor skelter
10. Olivier B. Bommel is een…?
11. Weefsel dat gebruikt wordt voor sexy lingerie
12. Enkelvoud van tenen

N–R
Antw.
TREE
KRAT
BEEN
TANK
ETEN
BERK
TEER
BANK
KART
BEER
KANT
TEEN

Letters Ronde 3 :

A–E

W –S

E–R

Vraag
1. Zeven dagen is een…?
2. De prinses op de ….?
3. Staat aan de hemel
4. Een rode vrucht met pit
5. 1+1=
6. Schip op de bodem
7. Een ander woord voor koppig
8. Klaar is….?
9. Op de neus van een heks
10. Wat je overhoudt
11. Job
12. Lesprogramma van het voedingscentrum
‘’….. wat je eet’’

Letters Ronde 4 :

A–O

S –R

T–K
Antw.
WEEK
ERWT
STER
KERS
TWEE
WRAK
STAR
KEES
WRAT
REST
WERK
WEET

T–K

Vraag
1. Versterkte wijn uit Portugal
2. Hoe zit je bij kas als je teveel geld hebt uitgegeven?
3. Een kleine lelijke kabouter
4. Lui en langzaam
5. Een kasteel met een gracht er omheen
6. Een openbare tuin
7. Een ander woord voor ‘HO!’
8. Fijn gemaakt eten
9. Iets zwaars dat je moet dragen of ondervinden
10. Verzonden brieven
11. Tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van
passen
12. Er valt geen …. regen op je jas

P–L
Antw.
PORT
KRAP
TROL
LAKS
SLOT
PARK
STOP
PRAK
LAST
POST
PAST
SPAT

