
Onthoud, bedenk en steel letters: het meertalig
woord-maak-spel dat je geheugen en je
woordenschat aanspreekt. Bij Pispa zie je als speler je
eigen kaarten niet, wel die van anderen. Je wint door
een combi van onthouden en strategie: competitie in
samenspel.

Doel
Maak woorden door tenminste één letter uit je eigen hand
te gebruiken en die te combineren met letters van
anderen. Iedere letter is een punt. De uiteindelijke winnaar
is diegene die aan het eind van het spel de meeste punten
(letters) heeft.

Type kaarten
4 cijfers: deze helpen bij aanvang om de doelen te
bepalen.

114 letters: de letters helpen om woorden te vormen.
Iedere speler heeft gedurende het spel constant 5 letter
kaarten - zichtbaar voor andere spelers - in haar hand.

2 jokers: te gebruiken voor iedere willekeurige letter.
Maak er gebruik van want degene die een joker in haar
hand heeft, weet dit niet. Met een joker gemaakte
woorden blijven op tafel liggen. De joker kan door iedereen
opnieuw gebruikt worden (mits vervangen door de
bedoelde letter). De joker telt ook als punt.

Voorbereiding
• Bepaal gezamenlijk in welke talen (van het Latijnse
alphabet) gespeeld mag worden. Hoe meer talen hoe
meer je jouw diversiteitsspier stretched en versterkt !

• Schudt de cijferkaarten en trek er twee om het doel van
het spel te bepalen. Het laagste nummer duidt het aantal
woorden dat nodig is om het spel te beëindigen (3, 4 of 5).
Het hoogste nummer geeft de hoeveelheid letters van
dubbel tellende woorden aan (4, 5 of 6).

• Pak net zoveel kaarten als er spelers zijn, kies
gezamenlijk één winnnende letter. Schud en verdeel. De
speler met de gekozen letter mag beginnen. Leg deze
kaarten onder op de stapel terug.

• Iedere speler ontvangt vijf kaarten.. Je mag je eigen
kaarten niet zien, maar plaatst ze zo in je hand dat voor de
anderen wel zichtbaar zijn. De rest ligt dicht als stapel op
tafel.

Hoe te spelen
De eerste ronde bestaat enkel uit het geven van hints
Geef een hint aan de speler rechts van je. Wijs een kaart
aan en zeg welke letter het is bijv “dit is een A”, Indien de
letter meerdere keren voorkomt wijs je ze allen aan “dit is
een A en dit ook een A”

tip: bekijk de letters van je medespelers goed, want
deze heb je straks nodig om woorden mee te maken.

Voor iedere volgende ronde geldt
onthoud, bedenk en steel kaarten om een woord te
maken. Tijdens jouw beurt kan je:
A) een woord te maken door jouw - onthouden - letter

te combineren met letters van anderen. Je mag max. 1
woord per beurt maken. Zeg het woord en plaats
vervolgens jouw letter open op tafel. Pak dan de
benodigde letters van andere spelers om je woord te
maken. Jouw letter mag overal in het woord
voorkomen. Nu vullen jij en je medespelers de
kaarten weer aan tot iedereen weer vijf kaarten heeft.
Sluit je beurt af met het geven van een hint aan
iedere speler. of;

B) als je geen woord kunt maken, leg je een van je
kaarten weg en pak je een nieuwe kaart van de stapel
om je beurt te beëindigen.

Let op! als je een verkeerde eigen kaart trekt of het te
maken woord niet klopt geef je de kaarten terug aan de
‘rechtmatige eigenaren’ (die nu hun letter ook weten). Je
eigen letter gaat onder op de stapel. Pak een nieuwe kaart
om je beurt te beëindigen.

Eind van het spel
Het spel eindigt zodra een speler het benodigd aantal
woorden maakt (tussen 3 en 5). De ronde die bezig is
wordt door de overige spelers nog afgemaakt. De winnaar
is degene met het meest aantal letters (let op de woorden
die dubbel tellen!).

Als de stapel leeg is voordat het doel behaald wordt de
ronde uitgespeeld en eindigt het spel.

SPELENMET 2 OF 3 SPELERS
Zorg dat er - vanuit de stapel - altijd drie kaarten open
op tafel liggen. Deze letters geven de spelers meer opties.
Vul deze drie kaarten aan iedere keer dat ze gebruikt
worden.

Kijk op de website om Pispa als coöperatief
spel te spelen!

Pispa is een set van kaarten, Andere manieren om te
spelen zijn vast en zeker mogelijk! Mocht je er een weten,
deel het met ons. Wij zijn immer playfully nieuwsgierig!
info@ponsverhoog.org

© PonsVerhoog 2022. All rights reserved.
Concept: Rosa Pons-Cerdà | Grafisch Ontwerp: Lenno Verhoog

Illustraties David G. Forés
#PISPA

www.ponsverhoog.org


