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Voorbereiding
Knip de kaartjes langs de stippelijn uit. Leg de kaartjes neer, met het plaatje naar beneden. Je hoeft niet meteen alle 24 plaatjes neer te leggen maar je kunt bijvoorbeeld ook beginnen met 10 of 14 plaatjes. 

SPELEN MAAR! 

Deze pagina is onderdeel van het ‘UtrechtAltijd spelletjesboek’. 
Kijk op www.utrechtaltijd.nl/spelletjesboek voor alle spelletjes.

Het spel 
Speel in de richting van de klok. Als je aan de beurt bent, draai je een kaartje om. Daarna draai je nog een kaartje om. Als de kaartjes gelijk zijn, dan pak je de twee kaartjes van tafel en leg je ze naast je neer. Nu mag je nog een keer! Tot je twee kaartjes hebt omgedraaid die niet bij elkaar passen. 

Als je twee kaartjes omdraait die niet gelijk zijn, draai je ze (nadat iedereen ze heeft kunnen zien) weer om. Je laat de kaartje op dezelfde plek liggen. De volgende speler is aan de beurt. 

Ga zo door tot alle kaartjes op zijn. De speler met de meeste kaartjes wint. Leg de kaartjes van te voren in nette rijtjes neer. Dat 
onthoudt makkelijker. Tenzij je het juist moeilijker wilt 
maken, leg de kaartjes dan kris-kras op de tafel.

6 - 99 jaar

Let goed op - ook als je niet aan de beurt 
bent. Onthoud welke kaartjes iedereen 
omdraait en waar ze op tafel liggen.

Tips

Vestingstad Woerden een versterkte stad om het westen van Nederland te verdedigen. 

Kasteel Amerongen waar sinds 1286 belangrijke families woonden. 

Romeinse wachttoren waarvan een replica te zien is bij fort Vechten.

Auto Morris Oxford werd gemaakt in Amersfoort in de jaren ‘60.

Paardentram Oudewater die je van de stad naar Station Oudewater bracht. 

Bollendak op Utrecht Centraal. Het weegt 500.000 kilo!

Sint Maarten als beschermheilige op het vaandel van Utrecht.

Buys Ballot mede-oprichter van het KNMI, het weerstation van Nederland. 

Vliegbasis Soesterberg was een militair vliegveld bij Soesterberg van 1918-2008.

Heksenwaag Oudewater waar je gewogen werd om te kijken of je een heks was. 

Domtoren in Utrecht is 112 meter hoog. 

Trekschuit is een boot die werd voortgetrokken door paard of mens.

Pyramide van Austerlitz is gebouwd door Franse soldaten midden in Nederland. 

Muzikant die vroeger door de provincie Utrecht trok met zijn muziek. 

Vissersmeisje in Spakenburgse klederdracht met de haringvangst.

Koppelpoort Amersfoort is onderdeel van de stadsmuur ter verdediging van de stad.

Muntsluis aangelegd om het stadswater in Utrecht op peil te houden. 

Kees de Tippelaar ofwel Dudok de Wit, een wandelende beroemdheid uit Breukelen.

Cunera pelgrimstocht een populaire heilige tocht, in de middeleeuwen, naar Rhenen.

ANWB (Paddenstoel) is opgericht in Utrecht. Auto stuk? Dan komen zij je helpen. 

Routes Impériales no.2 is een weg van Parijs naar Amsterdam, aangelegd door Napoleon.

Belle van Zuylen woonde op slot Zuylen en schreef brieven aan bekende mensen. 

Station Soestdijk werd ontworpen door J.F. Klinkhamer en geopend in 1898.

Busdienst Amersfoort-
Utrecht

een rit tussen Amersfoort-Utrecht kostte 75 cent in 1923.

uitleg bij de kaartjes










