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Wie is de Man is een populair gezelschapsspel. 

Ontstaan door beroemdheden te omschrijven en uit te spelen. Het kan echter ook gespeeld worden met begrippen, jaartallen of …. 

 

Nodig:    *pennen of potlood     * papiertjes (A4 in 8 delen knippen)     *een stopwatch      *een bak of schaal  

 

Start: 

Raadspel: Iedereen schrijft  2 briefjes met een bestaand woord rond een afgesproken thema  op een papiertje 

en vouwt dit 2 keer dubbel. 

Deze briefjes worden allemaal in een bak gedaan en door elkaar geschud. 

Maak teams van 2 of meer personen. Nu kan het spel beginnen. Het spel is verdeeld in 3 rondes. 

Leerspel: Schrijf de onderwerpen, formules, jaartallen of….. op een briefje. Verder als raadspel. 

 

Ronde 1:  

In deze ronde moet je team in een halve minuut of in 1 minuut (net wat je afspreekt) raden wat er op het briefje 

staat wat 1 teamgenoot  pakt uit de schaal. Dus 1 iemand van het team moet het woord omschrijven en het 

andere teamlid (de andere teamleden)  raadt het woord. Wanneer het woord geraden is pak je het volgende 

papiertje uit de bak om zoveel mogelijk woorden te raden in de afgesproken tijd maar er zijn een aantal dingen 

die je niet mag gebruiken bij het omschrijven van het woord en dat zijn 

 Kleuren.  

 Cijfers of telwoorden.  

 Hoofdletters als in bij voorbeeld namen, steden, enz.  

 Windrichtingen als in noord, oost, zuid, west.  

 Of een deel van het woord.  

Wanneer 1 van deze dingen wel worden gezegd ben je af ! Dus de andere teams moeten goed opletten of ze 

wel of niet zijn genoemd. Wanneer de minuut voorbij is, is het volgende team aan de beurt. Dit gaat door tot 

alle briefjes op zijn. Dan worden de briefjes geteld per team en wordt er opgeschreven hoeveel punten er zijn 

gehaald in ronde 1.  

Alle briefjes worden nu weer opgevouwen en terug in de bak gegooid.  

Tip: Je moet goed onthouden welke woorden er in ronde 1 zijn gebruikt! Dat scoort sneller bij de volgende rondes. 

Iets makkelijker: Beperk de beperkingen. 

 

Ronde 2:  

In deze ronde moet je het woord wat op het briefje staat uitbeelden zonder geluid te gebruiken ook in deze 

ronde heb je maar 1 minuut om zoveel mogelijk briefjes te verzamelen. Gebruik je geluid bij het uitbeelden 

ben je af en gaat de beurt naar het volgende team. Als alle briefjes nu weer opzijn tel je deze weer op en schrijf 

je het op bij ronde 2. Daarna vouw je ze weer 2x dubbel  en stop je ze weer in de schaal. 

 

Ronde 3: 

In deze ronde mag je maar 1 woord gebruiken om het woord wat op het briefje staat te omschrijven! Hierbij 

mag je alle woorden gebruiken als het maar geen deel van het geschreven woord is, anders ben je af en gaat de 

beurt door naar het andere team. Ook dit moet in bijvoorbeeld 1 minuut gespeeld worden. Lukt dit niet, gaat de 

beurt naar het volgende team. Wanneer alle briefjes op zijn tel je als team de briefjes op en schrijf je op 

hoeveel punten je hebt behaald.  

 

Afronding  

Tel  alle punten bij elkaar op en het team met de meeste punten, gehaald in 3 rondes heeft gewonnen.  


