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Leeftijd: 5 tot 9 jaar Aantal spelers: 3-6
Inhoud: 48 kaarten.

Doel van het spel: het monster vinden dat wordt 
nagebootst.

Voorbereiding: schud de kaarten en leg er vervolgens  
7 midden op tafel, met de plaatjes naar boven. De 
overige kaarten vormen de pot.  
Verloop van het spel: de oudste speler begint en pakt de 
bovenste kaart van de pot. Hij legt deze kaart met het plaatje 
naar boven naast de andere kaarten die midden op tafel 
liggen, en pakt daarna een tweede kaart die hij verbergt.
- Als geen enkel monster op tafel overeenkomt met het 
monster van de 'geheime kaart', legt de speler deze kaart 
met het plaatje naar boven naast de andere en pakt een 
nieuwe 'geheime kaart'. Zo gaat het spel verder tot de speler 
een kaart pakt waarop een monster staat dat al op tafel ligt.
- Als op tafel een monster ligt dat identiek is aan het 
monster op de 'geheime kaart', onthoudt de speler de 
positie van de armen van het monster en legt de kaart 
vervolgens met het plaatje naar beneden voor zich neer. 
Daarna staat hij op en imiteert de houding van dit 
monster, zodat de andere spelers kunnen raden om welk 
monster het gaat. De andere spelers zoeken tegelijkertijd 
tussen de kaarten die op tafel liggen naar het monster 
van de 'nabootser'. 

Zodra een speler het monster herkent, legt hij zijn hand 
op de kaart met het monster dat wordt geïmiteerd.
Opmerking: verscheidene kaarten bevatten hetzelfde 
monster. Het is dus mogelijk dat één monster meerdere 
keren op tafel aanwezig is. Het is dus eveneens 
mogelijk dat meerdere spelers hun hand op een juiste 
kaart leggen, en ook dat één speler zijn handen op  
2 juiste kaarten legt.
Daarna wordt een controle uitgevoerd:
- Als een speler zijn hand op de juiste kaart heeft 
gelegd, wint hij deze kaart en legt die voor zich neer 
(een speler kan 2 kaarten winnen als hij zijn handen op 
2 juiste kaarten heeft gelegd). 
- Als een speler een fout maakt, wint hij niets en blijft 
de kaart waarop hij per ongeluk zijn hand heeft gelegd 
op tafel liggen.
Als er nog kaarten op tafel liggen die overeenkomen 
met het nagebootste monster, blijven deze liggen voor 
de volgende spelrondes.
De kaart van de 'nabootser' wordt met het plaatje naar 
boven op tafel gelegd, naast de andere kaarten.
De speler die één of meer kaarten heeft gewonnen, 
begint een nieuwe spelronde door een nieuwe kaart 
te trekken. Als meerdere spelers een kaart hebben 
gewonnen, trekt de oudste van hen een nieuwe kaart.  
Einde van het spel: De eerste speler die 5 kaarten heeft 
gewonnen, is de winnaar. 
Variant voor gevorderde spelers: Bij het imiteren 
van het monster moet de 'nabootser' de positie van 
de armen en de benen nadoen. De andere spelers 
moeten het monster met dezelfde lichaamshouding 
proberen te vinden.
Een spel van Anja Wrede

Oefen van tevoren met het nabootsen van de 
verschillende houdingen om misverstanden te 

voorkomen.
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