
Stay Cool winnen is heel eenvoudig. Twee spelers bombarderen je met vragen. Houd je 
hoofd koel en beantwoord er zoveel mogelijk binnen de tijd. Beantwoord de ene vraag hardop, 
terwijl je het antwoord op de andere vraag met de dobbelstenen samenstelt… en daarbij moet 
je de zandloper in de gaten houden om deze op het juiste moment om te draaien. Makkelijker 
kan bijna niet!

7 letterdobbelstenen1 zandloperkaart

1 zandloper 
(30 seconden)

50 blauwgroene verbale 
kaarten 

(1.000 vragen)

De spelregels

50 rode schrijfkaarten 
(500 vragen)

Lees deze regels vóór elk spel aan alle spelers voor:
Ondervragers moeten hun best doen om nooit op hetzelfde moment te praten.

De actieve speler mag een vraag overslaan. Deze wordt als correct antwoord 
beschouwd, maar de zandloper wordt direct naar het volgende veld op de 
zandloperkaart verplaatst (zonder deze om te draaien). Een speler mag geen vraag 
overslaan als de zandloper op veld 4 staat.

Als de ondervragers het gevoel hebben dat de actieve speler niet “probeert” om het 
correcte antwoord te zoeken of een fout antwoord geeft, moeten ze de vraag 
opnieuw stellen.

De ondervragers moeten de vragen in de op de kaart aangegeven volgorde stellen.

Als de speler met de zandloper in de eerste ronde vergeet om de zandloper om te 
draaien, is dat jammer voor hem. De actieve speler heeft dan eenvoudigweg meer 
tijd gekregen.

Als een ondervrager een verkeerd antwoord van de actieve speler accepteert, heeft 
deze geluk.

Een ondervrager moet een correct antwoord dat niet op de kaart staat accepteren.

Alle klinkers staan op de witte dobbelstenen.
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Welk voorwerp is zowel aan de tandarts als de 

vorstelijkheid gerelateerd?

Noem 3 geometrische vormen die meer dan 4 

zijden hebben.

Wat is het volgende getal in deze serie:  

1, 10, 100, 1.000,... ?

Tel terug van 31 naar 19.

Welk woord van 4 letters kun je vormen met de 

letters X, E, L en F?

Uit hoeveel letters bestaat het woord "hovenier"?

Wat is jouw specialiteit op het gebied van koken?

Welke datum is het vandaag?

Wat is de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk?

Welke vogel is de snelste: duif, valk, reiger, vink?

VALK

8

VARIEERT

VARIEERT

PENTAGOON, HEXAGOON, HEPTAGOON, ACHTHOEK,...

LONDEN

31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19

10.000

FLEX

KROON

2

Noem een land dat ook in de magnetische leer 

voorkomt.

Noem 2 Belgische stereotypen afgezien van patat.

Hoeveel poten heeft een wesp?

Welk woord van 4 letters kan geschreven worden 

met de letters O, S, K en L?

Sorteer hond, vlo en beer van zwaar naar licht.

Ben je een ochtendmens of een nachtbraker?

Zeg "Dit spel is fantastisch!" met de woorden 

omgekeerd.

Maak het volgende af: oog om oog,...

Vertel ons je leeftijd en vermenigvuldig die dan 

met 3.

Wat gebeurde er op 31 februari 2012 in Nederland?

31 FEBRUARI BESTAAT NIET

VARIEERT

TAND OM TAND

FANTASTISCH IS SPEL DIT

MOSSELEN, BIER, CHOCOLA,...

VARIEERT

SLOK / KLOS

6

BEER, HOND, VLO

POLEN

1

Welke hoort er niet bij en waarom:  
Frans, Spaans, Italiaans, Duits?

Maak het volgende af: april doet...

Uit hoeveel letters bestaat je achternaam?

Hoeveel spelers hebben een baard?

Noem 3 woorden die op tekening rijmen maar niet 
met de letters D of R beginnen.

Welk woord is zowel een plek om te liggen als een 
deel van een bloementuin?

Er zijn 2 dromedarissen en 2 kamelen. Hoeveel 
bulten zijn er in totaal?

Wat hebben deze steden gemeen: 
Berlijn, Mexico-Stad, Moskou?

Van welke boom komen appels?

Hoeveel zijden heeft een kubus?

6

BED

ZE ZIJN ALLE HOOFDSTEDEN

6

WAT HIJ WIL

APPELBOOM

VARIEERT

VARIEERT

DUITS (KOMT NIET VAN HET LATIJNS)

STRING, VERLOVING, GERING, VULLING, ONDING, PALING,...

1

A circular shape made with string.

Stack five dice with, from top to bottom, 

the green, blue, pink, red, and orange dice.

Sixty minutes.

The opposite of shallow.

A male cow.

LOOP

HOUR

DEEP

BULL

1

A circular shape made with string.

Stack five dice with, from top to bottom, 

the green, blue, pink, red, and orange dice.

Sixty minutes.

The opposite of shallow.

A male cow.

LOOP

HOUR

DEEP

BULL
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De kerstman woont op de Noord ____

Materiaal waar een timmerman mee werkt.

Vorm 2 paar dobbelstenen. Elke dobbelsteen van 
een paar moet dezelfde letter laten zien.

Daar ruik je mee.

Niet dik, maar ____

POOL

HOUT

NEUS

DUN

Niet vergeten!

Speelmateriaal



DE TIJD BIJHOUDEN

Iedere speler probeert in zijn beurt zoveel 
mogelijk vragen te beantwoorden. Dat levert hem 
punten op. Wie na de derde ronde de meeste 
punten heeft, wint het spel.

Bepaal de eerste actieve speler door loting. 
Deze speler neemt de dobbelstenen. 
Leg de spelverpakking binnen bereik van de 
actieve speler. De speler rechts van de actieve 
speler wordt de geschreven ondervrager. Hij 
trekt een rode kaart. De speler links van de 
actieve speler wordt de verbale ondervrager. Hij 
trekt een blauwgroene kaart. 
Een andere speler is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de tijd. Hij neemt de zandloper 
en de zandloperkaart. Bij 3 spelers houdt de 
geschreven ondervrager ook de tijd bij.

Het spel duurt 3 ronden. 
Iedere speler is per ronde eenmaal aan de beurt. 
De twee ondervragers bombarderen de 
actieve speler met vragen. 
Deze moet er zoveel mogelijk beantwoorden. Elke 
ronde wordt het spel moeilijker…

Als alle spelers klaar zijn, stelt de verbale 
ondervrager (met de rode kaart) de eerste 
vraag op zijn kaart aan de actieve speler. Zodra 
de eerste vraag volledig gesteld is, draait de 
speler die de tijd bijhoudt de zandloper op veld 1 
van de zandloperkaart om. Nadat de zandloper 
is omgedraaid, stelt de geschreven ondervrager 
(met de blauwgroene kaart) de eerste vraag op 
zijn kaart. BELANGRIJK: de twee ondervragers 
mogen niet op hetzelfde moment praten.

Sommige vragen zijn eigenlijk 
behendigheids- of snelheidsopdrachten, 
maar voor de overzichtelijkheid noemen 
we deze ook “vragen”.

De actieve speler moet de antwoorden op deze 
vragen met de dobbelstenen “schrijven”. 
Hij hoeft deze niet te dobbelen. Hij mag ze 
eenvoudigweg naar believen draaien om de 
vereiste woorden te vormen. 
Als hij een antwoord heeft voltooid, laat hij 
het aan de geschreven ondervrager zien. Als 
hij verbaal antwoordt in plaats van met de 
dobbelstenen, herinnert de ondervrager hem 
eraan dat hij het antwoord moet “schrijven”. 
Antwoorden op geschreven vragen bestaan 
ALTIJD uit 3 of 4 letters. 

De actieve speler beantwoordt de verbale 
vragen… mondeling.

Zodra de actieve speler het antwoord correct 
heeft geschreven, stelt de geschreven 
ondervrager de volgende vraag op zijn kaart.

Zodra de actieve speler een verbale vraag correct 
heeft beantwoord, stelt de verbale ondervrager 
de volgende vraag op zijn kaart.

Is het antwoord fout, dan stelt de verbale 
ondervrager de vraag opnieuw.

De actieve speler is niet verplicht verbale 
en geschreven vragen afwisselend te 
beantwoorden. Hij mag bijvoorbeeld meerdere 
verbale vragen na elkaar beantwoorden.

Beantwoordt de actieve speler de laatste vraag 
van een kaart, dan krijgt hij deze ronde van die 
soort geen vragen meer.

Zodra de zandloper volledig is 
doorgelopen, draait de speler die de tijd 
bijhoudt deze om en zet deze op veld 2, 
daarna op veld 3 en tot slot op veld 4. 
De actieve speler heeft dus 2 minuten 
(4 x 30 seconden) voor zijn beurt.

Na zijn beurt bepaalt de actieve speler zijn 
score. Hij moet zijn score voor geschreven 
vragen met die voor verbale vragen 
vermenigvuldigen. De score voor een kaart 
staat in de zwarte cirkel links van de laatste 
correct beantwoorde vraag. Noteer de scores 
van de spelers op een vel papier. Nu is 
de volgende speler (met de klok mee) 
de actieve speler. Iedere speler geeft 
zijn rol dus met de klok mee door. Zorg 
ervoor dat de ondervragers nieuwe 
kaarten trekken.

Nadat alle spelers aan de beurt zijn geweest, 
begint de 2e ronde. De spelregels zijn gelijk aan 
die in de eerste ronde, maar met 1 wijziging: 
De actieve speler moet de speler die de tijd 
bijhoudt vertellen wanneer hij de zandloper 
moet omdraaien vóórdat deze volledig is 
doorgelopen. 
Daartoe zegt hij eenvoudigweg “zandloper!” 
Vergeet hij dit en loopt de zandloper volledig 
door, dan is zijn beurt direct voorbij. Een 
zandloper op veld 4 kan niet meer worden 
omgedraaid. De puntentelling is gelijk aan die na 
de 1e ronde.

Nadat alle spelers aan de beurt zijn geweest, 
begint de 3e ronde. De spelregels zijn gelijk aan 
die in de tweede ronde, maar met 1 wijziging: 
De speler die de tijd bijhoudt, verbergt 
de zandloper achter de doos. De actieve 
speler moet dus in gedachten de verstreken 
tijd bijhouden om de zandloper op het beste 
moment om te draaien.
Lukt dat niet en loopt de zandloper volledig door, 
dan is zijn beurt direct voorbij. De puntentelling 
is gelijk aan die na de 1e ronde. 

Iedere speler telt zijn scores in de 3 ronden 
bij elkaar op. De speler met de meeste punten 
wint het spel. Bij een gelijke stand wint van hen 
de speler die in de laatste ronde de meeste 
punten scoorde. Is het dan nog gelijk, dan delen 
deze spelers de overwinning.

1e ronde

2e ronde

De kerstman woont op de Noord____
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Hoeveel benen heeft een éénbenig paard?

één!!!!
1

Einde van het spel

SPELVERLOOP

1

Trouvez l'intrus et dites pourquoi : 
français, espagnol, italien, allemand.

Complétez : Après la pluie...

Combien de faces a un cube ?

Combien de joueurs sont nettement barbus ?

Citez 3 mots qui riment avec canon et qui ne 
commencent ni par C, ni par M.

Pour se coucher ou d'une rivière.

Il y a 2 dromadaires et 2 chameaux. Combien y 
a-t-il de bosses en tout ?

Trouvez le point commun entre ces villes :  
Berlin, Mexico, Moscou.

De quel arbre proviennent les pommes ?

Combien de lettres comporte votre nom de 
famille ?

VARIABLE

LIT

CAPITALES

6

LE BEAU TEMPS

POMMIER

VARIABLE

6

BONBON, FOND, POISSON, BISON, BÂTON, GARÇON...

ALLEMAND (NE VIENT PAS DU LATIN)

Kort 
speloverzicht

GESCHREVEN VRAGEN

VERBALE VRAGEN

EINDE VAN EEN BEURT

VOORBEELD
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De kerstman woont op de Noord ____

Materiaal waar een timmerman mee werkt.

Vorm 2 paar dobbelstenen. Elke dobbelsteen van 

een paar moet dezelfde letter laten zien.

Daar ruik je mee.

Niet dik, maar ____

POOL

HOUT

NEUS

DUN

7

Welk voertuig is verstopt in het woord "krukarm"?

Noem 2 verschillende betekenissen van het woord "meer".

Wat is zwaarder: een heel kleine olifant of een heel grote muis?

Wat is de verste plek die je op de planeet hebt bezocht?

Herhaal "achtentachtig prachtige grachten" vijfmaal.

Wat hebben deze voorwerpen met elkaar gemeen: ketting, armband, oorbel?

Zet de woorden "paard", "uil" en "hond" in alfabetische volgorde.

Hoeveel nullen bevat een miljard?

Welk woord hoort er niet bij en waarom:  straat, enkel, duim, hoofd?

Welk woord kan volgen op zowel adel, ge en meester?

LIJK

HET ZIJN ALLE SIERADEN

9

HOND, PAARD, UIL

WATER, HOGER AANTAL

STRAAT (GEEN LICHAAMSDEEL)

VARIEERT

EEN HEEL KLEINE OLIFANT

KAR

Alice beantwoordde 4 geschreven vragen
(score =      ) en 6 verbale vragen correct
(score =      ). Ze verdient 12 punten (4 x 3).

33

Achter het ____ vissen.

Materiaal waar een timmerman mee werkt.

Vorm een stapel van 5 dobbelstenen met de 

letter S bovenaan.

Stroomt bloed doorheen.

Speelgoed dat heel snel draait.

NET

HOUT

ADER, HART

TOL

20

Wat is het volgende getal in deze serie: 11, 22, 33, 44,...?

Hoeveel spelers dragen make-up?

Tel met 5 tegelijk op van 90 naar 125.

Welk woord is gerelateerd aan oren, telefoons en lucht?

Waar is een arachnofoob bang voor?

Wat is je favoriete boek?

Als het niet koud of heet is, is het...

Welk woord van 4 letters kan geschreven worden met de letters O, D, R en B?

Welk woord hoort er niet bij en waarom: zwijnachtig, gezwijnd, slager, varkensvlees?

Zeg het alfabet op zonder klinkers.
B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z

VARIEERT

BORD

LAUW, WARM

VARIEERT

GEZWIJND (HEEFT NIETSMET VARKENS TE MAKEN

BELLEN

90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125

SPINNEN

55

Robin beantwoordde 1 geschreven vraag
(score =      ) en 7 verbale vragen
(score =      ). Hij verdient 3 punten (1 x 3).

3e ronde

VOORBEREIDING


