
Spelomschrijving Half-a-minute over Pinksteren 
Speel nu half-a-minute online! Hoe werkt het? 

Half-a-minute over Pinksteren is een gezelschapsspel waarbij het de bedoeling is dat 
twee of meerdere teams woorden beschrijven zonder het daadwerkelijke woord te noe-
men of te gebruiken. De andere spelers uit het eigen team moeten het woord raden. 
Wanneer zij in dertig seconden een of meerdere juiste woorden roepen, ontvangen zij 
punten. Wie de meeste punten heeft, wint het spel. Het spel half-a-minute lijkt op ‘30 
seconds’. Het spel kan zowel online worden gespeeld als bij een fysieke bijeenkomst. 

Uitvoering
• Maak teams van 3 à 4 mensen. Je kunt maximaal 8 teams maken. 
• Open de link naar het spel. 
• Klik op de startbutton boven aan in het midden om het spel te starten. 
• Iemand uit het startende team omschrijft de woorden die aan de linkerkant van het 

scherm komen te staan. Begin met het woord dat je het best kunt omschrijven. De 
rest van het team probeert de woorden te raden. Hoe meer woorden je raadt, hoe 
meer punten.  

• Elk geraden woord levert 1 punt op. Na een halve minuut is de tijd op en verandert 
de kleur van de woorden in rood. 

• Schrijf vervolgens rechts onderaan het aantal punten op. 
• Vervolgens is het volgende team aan de beurt en mogen zij proberen zo veel mo-

gelijk woorden te raden. 
• Let op: je mag geen gebaren maken om het woord uit te drukken. Je mag het 

woord niet noemen in combinatie met een ander woord en ook niet in een vertaling. 

• Tips bij het online spelen van dit spel: 
• Stuur alle deelnemers voor de start bijvoorbeeld een kaars met een kaartje o.i.d. 

Dit geef ondanks de afstand toch een leuke twist en is samenbindend. 
• Laat alle deelnemers van het team wanneer zij niet aan de beurt zijn, hun micro-

foon uitzetten i.v.m. bijgeluiden. Het team dat speelt zet de eigen microfoon aan 
zodat iedereen enthousiast kan raden. 

Wie raadt de meeste woorden? Laat het ons samen met een 
foto weten via Instagram @HGJB_JONG. Wij kijken er naar 

uit!

 Veel spelplezier!


