
 
 

Woordenboekspel 
 
Doelgroep:  Vanaf 6 jaar 
Duur:  60 minuten 
Veiligheid: Deze spellen mogen, in familieverband of kinderen tot en met 
12 jaar, zonder zorgen gespeeld worden! Ben je ouder dan 12 en wil je met je 
buur-tenten spelen? Zorg dan voor de 1,5 meter afstand. 
 
Benodigdheden:  Pen en papier, (online) woordenboek 
 

De bedoeling:   
Het spel kan gespeeld worden met minimaal 3 deelnemers. De bedoeling van het 
spel is om definities van onbekende woorden te maken die geloofwaardig 
genoeg lijken om andere deelnemers te laten geloven dat ze waar zijn. 
 
Het spel wordt gespeeld in één of meerdere rondes die elk uit net zoveel beurten 
bestaat als dat er spelers zijn. 1 voor 1 schuift de spelleider door. 
 
Stap 1: De spelleider kiest in overleg met de overige spelers een woord uit 
het (online) woordenboek dat bij geen van de spelers bekend is. 
 
Stap 2: De spelers schrijven een door hun verzonnen definitie op een briefje 
en de spelleider schrijft de definitie uit het woordenboek over. 
 
Stap 3: Alle briefjes worden verzameld door de spelleider die ze in 
willekeurige volgorde op neutrale toon voorleest. 
 
Tip: Om lachbuien of andere reacties te voorkomen is het handig de briefjes voor 
het voorlezen door de spelleider nog even na te kijken. 
 
Stap 4: Na het voorlezen worden de briefjes nogmaals door de spelleider 
voorgelezen waarbij de spelers moeten kiezen welke definitie de juiste is. Hierbij 
houden de spelers hun ogen dicht om beïnvloeding van andere spelers te 
voorkomen. 
 
 
 
 

 



 
 
 
Stap 5: Spelers die in een beurt voor de juiste definitie kiezen krijgen 
hiervoor een punt. Voor keuzes voor een verzonnen definitie gaat het punt naar 
de speler die de definitie verzonnen heeft. 
 
Stap 6: Als alle spelers spelleider zijn geweest is de ronde afgelopen en 
kunnen de punten opgeteld worden. 
 
Variatie: Verander de puntentelling voor de spelleider door extra punten te geven 
als geen van de andere spelers de definitie hebben geraden. Dan zit de uitdaging 
voor de spelleider er in om een woord te kiezen waarvan de (correcte) definitie 
voor de andere spelers onwaarschijnlijk lijkt.  
 
Veel speelplezier! 
 

 
 

 


