
 

 
Farben  

  
Snelregels voor in de klas 

 

Doel van het spel 
 

Degene met de meeste punten wint.    

 
Klaarzetten  
 

 

 
 
 

• Als je het fijn vindt, leg je ook de kaart met de kleurnamen in het midden:  

 

• Pak 10 kaarten met woorden en leg die aan de zijkant. De rest van de woorden doe je terug in de doos en gebruik 
je niet.  

 

Kijk op de achterkant hoe je het spel speelt.   

Elke speler krijgt en setje kaarten. Er 
zijn vijf verschillende sets. Zorg dat elke 
speler een set heeft met eenzelfde 
symbool op de achterkant.  

Iedereen heeft nu 11 verschillende 
kleuren + 1 kaart met alle kleuren.  

Set voor speler 3 

 

Set voor speler 1 

 

Set voor speler 2 

 

Set voor speler 4 

 

Set voor speler 5 

 



 

De startspeler  

De speler die de kleurigste kleding aan heeft begint.  

Spelen 

• Pak de bovenste woordkaart. 
• Lees het woord aan de voorkant en aan de achterkant. Kies een van de twee woorden en leg die 

duidelijk in het midden van de tafel.   
 

• Iedereen denkt nu goed na. Welke kleur hoort voor jou bij dit woord? Het kan een gevoel zijn of 
misschien heb je er een verhaal bij? Let op: je mag ook de kaart met alle kleurtjes kiezen.  

• Iedereen kiest een kleur uit haar hand en legt de kaart zo neer dat niemand de kleur kan zien.  
 

• De speler links van de startspeler draait als eerste haar kaart om en vertelt waarom ze deze 
kleur gekozen heeft.   

• Daarna draait de speler links van deze speler haar kaart om en vertelt ook haar verhaal.  
• Zo ga je verder tot iedereen is geweest. De startspeler vertelt als laatste haar verhaal. Let op: 

het kan zijn dat meerdere spelers dezelfde kleur hebben gekozen. Dat kan. Geen probleem.  
 

• Is iedereen geweest? Leg dan de kaarten gesloten (dus dat je de kleur niet ziet) onder het 
woord. Leg dat stapeltje even opzij.  

 
• De speler links van de startspeler pakt een nieuwe woordkaart, kiest en kant en vervolgens kiest 

weer iedereen een kleur bij dit woord. Let op: de speler die het woord kiest, is als laatste aan 
de beurt om te vertellen.  
  

Het einde van het spel en de puntentelling 

Als alle 10 de woordkaarten zijn besproken, is het spel BIJNA afgelopen. Nu begint de 
puntentelling.  

De laatste startspeler mag beginnen: 

• De speler rechts van haar kiest een van de stapeltjes kaarten en geeft die haar.  
• Leg alle kaarten met de kleur naar beneden (die mag je dus NIET zien!) voor je neer. Door het 

symbool op de kaart kan je zien van wie welke kaart is.  
• Weet jij nog wie welke kleur had?  

3 spelers  elke speler krijgt 3 stapels (1 over) 
4 spelers elke speler krijgt 2 stapels (2 over) 
5 spelers  elke speler krijgt 2 stapels (0 over)  

puntentelling 

• Had je het goed? 2 punten voor jou en 1 punt voor de verteller (degene van wie de kaart is). 
• Had je het goed na een hint? 1 punt voor jou en 1 punt voor de verteller.   
• Is het je eigen kaart en heb je het goed? 2 punten voor jou.  
• Had je het niet goed? Niemand krijgt punten.  

Zorg je dat het spel weer compleet is als je Farben opruimt: 
 

• 60 gekleurde kaarten, 59 woordkaarten, 1 kleurenkaart met kleurnamen  


