100% Romeins? wie was het?
Speltips
RomeinenNU heeft een variant van het alom bekende 'Wie is het?'-spel
ontwikkeld met 15 figuren uit de Romeinse tijd in Nederland.
De stripfiguren zijn allemaal gebaseerd op bronnen over van mensen die op
enig moment in de 400 jaar dat Romeins Nederland bestond, in onze
omgeving geleefd hebben. Bijvoorbeeld een piraat, een Romeinse dame, een koning, een Germaanse
priesteres, een generaal van het Romeinse leger en een slaaf.

Hieronder staan 3 manieren om het spel te maken en te spelen:
1. Prikken, knippen en/of snijden
Je kunt het spel maken zoals het op de instructies op het spel zelf staat.
Hiermee is het een echte knutselactiviteit. Met een beetje geduld,
handigheid en voor jonge kinderen misschien een beetje hulp van een
volwassene maak je zelf een heel mooi spel!
Zo maak je dit spel:
- Knip langs de stippellijnen beide spelborden en de losse kaartjes uit.
- Prik, knip of snij een inkeping in de witte stippellijn van elk spelbord.
- Prik, knip of snij de ‘deurtjes’ van elk spelbord uit, maar laat de
onderkant steeds vast zitten:

- Vouw alle ‘deurtjes’ op elk spelbord langs de streepjes-lijn naar de achterkant
om, zodat het spelbord eruit ziet zoals op de afbeelding hiernaast >>
- Draai het spelbord om. Nu kun je de deurtjes van het spelbord goed
dichtklappen.
Het spel is nu klaar om te spelen!!
Zo speel je dit spel:
- Elke speler trekt een los kaartje en zet dat vast in de inkeping van het eigen spelbord.
- De spelers stellen om de beurt een vraag die met JA of NEE beantwoord kan worden. Afhankelijk van het
antwoord sluit je een of meer deurtjes van de figuren waarvan je weet dat ze NIET op het kaartje van je
tegenstander staan.
- Elke beurt mag je één vraag stellen of één keer raden wie je denkt dat het is.
- Degene die het als eerste goed raadt, wint de ronde.
- De uiteindelijke kampioen van het spel is degene die als eerste 5 rondes wint.

2. Lamineren of plastificeren
Je kunt het spel langer gebruiken als je de spelborden lamineert of
plastificeert. Hiermee is het geen knutselactiviteit, maar heb je snel een
spel waar je langer plezier van hebt. Het is op deze manier gemakkelijk
overal mee naartoe te nemen en leuk om onderweg te spelen in de auto of
het vliegtuig!
Zo maak je dit spel:
- Knip langs de stippellijnen beide
spelborden en de losse kaartjes uit.
- Heb je een lamineerapparaat of ken je
iemand met een lamineerapparaat: lamineer de spelborden en knip ze met een
mooie ronde rand uit.
- Heb je geen lamineerapparaat:
Je kunt ze plastificeren met speciale zelfklevende plastificeerhoesjes, maar met een showtas of andere plastic
hoes en een rol plakband lukt het natuurlijk ook om het spelbord in plastic in te hullen. Zorg wel dat spelbord
niet kan schuiven achter het plastic.
Het enige wat je nu nog nodig hebt is een whiteboardstift en spel is klaar om te spelen!!
Zo speel je dit spel:
- Elke speler trekt een los kaartje of kiest zelf een figuur uit en schrijft de naam van die figuur met de stift
bovenaan op zijn eigen spelbord.
- De spelers stellen om de beurt een vraag die met JA of NEE beantwoord kan worden. Afhankelijk van het
antwoord kruis je de figuurtjes door waarvan je weet dat ze NIET op het kaartje van je tegenstander staan.
- Elke beurt mag je één vraag stellen of één keer raden wie je denkt dat het is.
- Degene die het als eerste goed raadt, wint de ronde.
- De uiteindelijke kampioen van het spel is degene die als eerste 5 rondes wint.
- Wis na elke ronde de spelborden uit met bijvoorbeeld een papieren zakdoekje.

3. Maak er een Romeins memory spel van!
Is Wie-was-het? nog te moeilijk en wil je een leuk spel maken voor jongere
kinderen? Dan maak je van de spelborden heel eenvoudig een Romeins
memory spel.
Zo maak je dit spel:
- Knip alle figuurtjes van beide spelborden netjes uit, zodat je een stapel
kaartjes hebt die gezien vanaf de gekleurde kant allemaal hetzelfde zijn.
Het memory spel is nu klaar om te spelen!!
Je hebt de losse kaartjes voor memory niet nodig, maar kinderen zijn creatief genoeg om die kaartjes nog eens
te gebruiken in bijvoorbeeld een Romeins knutselwerkje.
Zo speel je dit spel:
- Leg alle kaartjes met de gekleurde kant naar boven op tafel
- De jongste speler mag beginnen, die draait 2 kaartjes om:
* Als het twee dezelfde kaartjes zijn, mag hij ze houden en nog eens twee kaartjes omdraaien.
* Als het twee verschillende kaartjes zijn, dan draait hij ze weer om en is de volgende speler aan de beurt
- Zo gaat het verder tot alle kaarten op zijn.
- De speler die op het einde de meeste kaartjes heeft, wint de ronde.
- Je kunt zoveel rondes spelen als je wilt.

