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SPELREGELS
3 tot 6 spelers – vanaf 7 jaar

Doel van het spel
Weet jij hoe je medespelers denken? Zou je iets in hoofd kunnen nemen wat de andere spelers 
kunnen raden? Maak het ze niet te makkelijk... maar ook niet te moeilijk! Probeer iets te 
bedenken wat je medespelers in maximaal tien beurten kunnen raden, maar niet in drie of 
minder beurten. Wie is de beste gedachtenlezer en bereikt als eerste de finish?

Inhoud
100 ‘Raad wat ik denk’-kaarten (4 thema’s per kaart, 2 op iedere kant = 400 thema’s), 1 telrek, 1 
stickervel, 1 spelbord, 6 pionnen, 1 stift incl. bordveger en 1 uitwisbaar schrij�ord.

Voorbereiding 
1. Beplak het telrek met de stickers.
2. Elke speler kiest een kleur pion en plaatst deze op het startvak van het spelbord.
3. Schud de ‘Raad wat ik denk’-kaarten en leg ze op een stapel zodat iedereen erbij kan.
4. Kies welke moeilijkheidsgraad jullie willen spelen:

5. Bepaal wie de eerste denker is door een ‘Raad wat ik denk’-kaart om te draaien: de eerste 
speler die iets in één van de twee thema’s kan noemen, mag beginnen.

Wie is de beste
gedachtenlezer?

Het spel spelen
1. Zet het telrek voor de denker neer.

2. De denker neemt de bovenste ‘Raad wat ik denk’-kaart en kiest één van de twee thema’s die 
op de kaart staan in de moeilijkheidsgraad waarvoor jullie gekozen hebben. Zeg dit thema 
hardop, bedenk een woord binnen dit thema en schrijf dit op het schrij�ord zonder dat de andere 
spelers het woord zien.
Opmerking: het is dus de bedoeling om iets te bedenken dat niet wordt geraden binnen de eerste 
drie beurten, maar wel vóór de tiende beurt!

3. Vervolgens kiest de denker een ‘magisch aantal’ (tussen 4 en 10): na hoeveel keer zal het juiste 
antwoord gegeven worden? Schrijf dit getal op hetzelfde schrij�ord, zonder dat de andere 
spelers zien welk nummer je hebt gekozen.
Opmerking: als je goed hebt voorspeld na hoeveel keer je woord wordt geraden, mag je een extra 
stap zetten op het spelbord! 

4. De spelers - beginnend met de speler links van de denker - proberen om beurten het woord te 
raden. Bij elke verkeerde gok mag de denker één cijfer op het telrek wegtikken.

5. Een ronde eindigt wanneer het woord is geraden OF wanneer er tien keer fout is gegokt OF 
wanneer niemand meer gokt. De denker onthult zijn of haar opgeschreven antwoord en de 
pionnen worden als volgt op het bord verplaatst:

 • Woord is niet geraden: ALLE raders verplaatsen hun pion één vakje vooruit.
 • Woord is geraden in gok 1 t/m 3: alleen de speler die het juiste antwoord heeft   
    gegeven, verplaatst zijn of haar pion twee vakjes vooruit.
 • Woord is geraden in gok 4 t/m 10: zowel de speler die het juiste antwoord heeft   
    gegeven als de denker verplaatsen hun pionnen één vakje vooruit.
 • Woord is geraden in het ‘magische aantal’ keer: de rader verplaatst zijn of haar pion  
    één vakje vooruit EN de denker verplaatst zijn of haar pion twee vakjes vooruit.

Het spel winnen
De speler die als eerste de finish bereikt, is de winnaar!
Gefeliciteerd, jij bent de beste gedachtelezer!
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• Waarschuwing ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine 
onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. Deze adviezen bewaren voor 
eventuele correspondentie. A�eelding niet contractueel verbonden. De kleuren en 
vormen van het product kunnen afwijken van de a�eelding op de verpakking. 
Geproduceerd in China. • Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, 
car ce produit contient des éléments de petite dimension pouvant être absorbés. Nous 
vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure. Photos non 
contractuelles. Les couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles 
représentées sur l'emballage. Fabriqué en Chine. • Achtung! Nicht geeignet für Kinder 
unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung 
auf, um die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. 
Hergestellt in China.
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