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tegentegentegenKIDSKIDS OUDERS

LEEFTIJD

4–10
SPELERS8+

DE BEDOELING

Verdien kaarten door de zinnetjes goed 
te raden. Het team dat aan het eind van 
het spel de meeste kaarten heeft wint.

Er zijn twee stapels kaarten. Op de blauwe ‘kids’‘kids’ kaarten 
staan zinnetjes die kinderen tegen hun ouders (of 
volwassenen) zouden kúnnen zeggen. Deze kaarten lezen 
de kinderen voor. Op de rode ‘ouders’ kaarten staan 
zinnetjes die ouders tegen kinderen zouden kúnnen 
zeggen. Deze kaarten lezen de ouders voor. Houd de 
kaarten apart en leg de stapeltjes voor je op tafel. 

Verdeel de spelers in twee teams. 
Wij adviseren natuurlijk kids tegen ouders! 

VOORBEREIDING

HASBRO GAMING en het logo zijn handelsmerken van Hasbro. © 2016 Hasbro. Alle rechten voorbehouden.  
Vervaardigd door: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. 
Vertegenwoordigd door: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK. 
Consumentenservice Benelux: Hasbro BV, De Entrée 240A, 1101 EE Amsterdam, Nederland. 
Tel.: +31 20 800 4602. Email: Consumentenservice@Hasbro.nl
Bewaar deze informatie zodat u zo nodig contact met ons kunt opnemen.  
Kleuren en details in de ontwerpen kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking.

www.hasbro.nl

INHOUD:
6 mondstukken voor kids • 4 mondstukken voor ouders 
200 dubbelzijdige kaarten (100 voor kids | 100 voor ouders)
zandloper
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Was elk mondstuk vóór het eerste gebruik en na ieder volgend gebruik grondig af met 

water en zeep. Laat ze volledig drogen voordat je ze opbergt. Wij raden je aan ze op te 

bergen in een hersluitbare plastic zak.

Tel de kaarten van je team.  

Het team met de meeste kaarten heeft gewonnen!

Bij gelijk spel speel je gewoon nog een keer!

DE MONDSTUKKEN REINIGEN

ZÓ WIN JE!

1.  Als je aan de beurt bent, doe je je mondstuk in. (Zie HET MONDSTUK INDOEN.) Als je er klaar voor 
bent, draai je de zandloper om. 

2. Pak de bovenste kaart van de stapel en lees het zinnetje hardop voor. Als je een kind bent, lees je de  
 blauwe kaarten. Als je een volwassene bent, lees je de rode kaarten.

3. Je teamgenoten moeten raden wat je zegt om de kaart te winnen. Herhaal de zin net zolang tot je   
 teamgenoten hem goed raden. Je mag er gerust je handen bij gebruiken, maar dingen uitbeelden 
 mag niet! 

4. Zodra je teamgenoten de zin goed hebben geraden, leg je de kaart voor je op tafel. Pak een nieuwe  
 kaart en speel op deze manier verder tot de zandloper leeg is. Je kunt passen voor een kaart, maar  
 bedenk wel dat de kaart dan naar het andere team gaat. Leg de kaart opzij. 

5. Als de zandloper leeg is, haal je het mondstuk uit je mond en je houdt de kaarten die je team goed  
 heeft geraden. Geef kaarten waarvoor je gepast hebt aan het andere team. 

6. Nu zijn de anderen aan de beurt. Het spel is afgelopen als elke speler twee keer aan de beurt
  is geweest.

ZÓ SPEEL JE!

1. Houd het mondstuk zó voor je mond dat de kant met de brede vleugels in je mond komt.

2. Houd de gebogen onderkant van het mondstuk met beide handen vast. 

3. Schuif de ene vleugel tussen je lippen en je tanden zodat hij tegen de binnenkant van je wang rust. 
Niet bijten!

4. Knijp de onderkant nu samen zodat je de andere vleugel naar binnen kunt schuiven.

5. Schuif de tweede vleugel op dezelfde manier in je mond als de eerste.

6. Laat de onderkant los als het mondstuk goed in je mond zit.

  LET OP: gebruik het mondstuk uitsluitend op de aangegeven manier en 
haal het zodra je beurt voorbij is uit je mond.

HET MONDSTUK INDOEN


