HANDLEIDING

STAP 2: KAART(EN) SPELEN
De speler die aan de spinner heeft gedraaid (actieve speler), pakt
afhankelijk van de uitkomst in STAP 1 een kaart uit de DEEN- of DUNYAkaartenbak. De speler legt het kaartje zonder te kijken gedekt voor zich
neer. Het andere team bepaalt wanneer het spelende team begint door
“GO” te roepen en tegelijkertijd de 30- of 60-secondenzandloper te
draaien.

SPELMATERIAAL

2 200 kaartensets, 2 kaartenbakjes, 1 speelbord,
1 30-secondenzandloper, 1 60-secondenzandloper, 1 spinner,
4 pionnen en 1 handleiding.

DOEL VAN HET SPEL
Als eerste met je team de ‘Final Round’ bereiken door binnen 30 of - met
een beetje geluk - 60 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te
raden van de DEEN- en DUNYA-kaarten. Met elk goed antwoord, komt
het team een stapje dichterbij de eindbestemming om de finale te spelen.
Maar pas op, gaandeweg kunnen zich diverse valstrikken aandienen! Meer
goede antwoorden is niet altijd vooruitgang... Goede reis!

VOORDAT HET SPEL BEGINT
• Leg het speelbord, de spinner, 2 zandlopers en de 2 kaartenbakken
met hierin de kaarten op tafel, schudt eventueel de kaarten;
• Maak minimaal 2 tot maximaal 4 teams van minimaal 2 tot
maximaal 4 personen per team;
• Elk team kiest één pion en zet deze op het paarse startvakje;
• Elk team bepaalt de volgorde van zijn eigen spelers.
De speler die speelt is de actieve speler;
• Bepaal welk team als eerste begint;
• Amateur-variant: De DEEN-kaarten bevatten soms extra tekst tussen
haakjes onder de antwoorden. Dit kan een vertaling zijn of de context
van het antwoord en is een hulpmiddel voor het omschrijven en het
raden. Spreek nu onderling af of de amateur-variant gespeeld wordt
of niet.

SPELVERLOOP RONDE
STAP 1: SPINNER DRAAIEN
De actieve speler uit het spelende team draait aan de spinner. De uitkomst
is een blauw, roze of goud vakje met daarop een symbool. De vakkleuren
roze (DUNYA) en blauw (DEEN) bepalen uit welk bakje een kaart gespeeld
wordt. Volg nu eerst de instructies van het gedraaide symbool op:

MIN- EN PLUSPUNTEN
Deze punten worden verrekend met het aantal geraden
antwoorden in STAP 2, maar het totaal wordt nooit minder
dan 0. Voorbeeld: Er is -2 gedraaid en in STAP 2 is 1 antwoord
goed geraden. De uitkomst blijft dus 0.

BONUS

De actieve speler speelt ná de eerste kaart, direct een extra
kaart. De punten van beide kaarten worden bij elkaar opgeteld.
Beide kaarten mogen een DEEN- en/of DUNYA-kaart zijn.

SPELERSWISSEL

Het spelende team moet direct een speler wisselen met de
tegenpartij. De actieve speler bepaalt de wissel, maar mag
zichzelf niet wisselen. De nieuwe speler in het team draait
nogmaals aan de spinner en speelt verder. Let op: draai net zo
vaak totdat niet opnieuw een spelerswissel wordt gedraaid.

ZANDLOPER 60 SEC.

Gebruik voor het raden van de antwoorden in
STAP 2 de 60-secondenzandloper.

Elke kaart heeft 5 antwoorden. De actieve speler mag zelf de volgorde
bepalen en houdt zich tijdens het omschrijven aan wat is toegestaan en
niet toegestaan. Terwijl de speler één voor één de antwoorden omschrijft,
proberen de overige teamleden antwoorden te raden. Na 30 (of 60)
seconden is de tijd om en roepen de andere teams “STOP”. Als alle
kaarten zijn gespeeld, is het tijd voor STAP 3.

WOORDENLIJST
De betekenis van de DEEN-kaarten staan onder het kopje woordenlijst
op de Rush to Mecca website. Bestaan er twijfels over het antwoord, lees
het dan hier na.

TOEGESTAAN
• Het woord omschrijven, zoals neuriën en gebaren;
• Lidwoorden zoals “de”, “het” en “een” (in iedere taal);
• Amateur-variant: De tekst tussen haakjes op een
DEEN-kaart mag gezegd worden. Zie voor uitleg onderdeel
“VOORDAT HET SPEL BEGINT”.

NIET TOEGESTAAN
•
•
•
•

De namen op de kaart noemen;
“Klinkt als”-tactiek, rijmwoorden of soortgelijke trucjes;
Naar iets wijzen;
Let op: Zodra er wordt gefluisterd, het kaartje getoond wordt,
antwoorden worden doorgegeven of andere regels verbroken worden,
dan slaat het spelende team een beurt over.

STAP 3: VOORTGANG OP HET BORD
De actieve speler verplaatst nu de pion op het speelbord. Het aantal te
stappen zetten, zijn de totale hoeveelheid goed geraden antwoorden plus
eventuele + en - punten.
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MIN- OF PLUSPUNTEN
De pion gaat direct de aangegeven hoeveelheid stappen naar
voren of achteruit.

BONUS

De actieve speler speelt direct een extra DEEN- of DUNYA-kaart.

WERVELSTORM

De wervelstorm legt een route af, volg de pijl op het vakje en ga
naar de volgende of vorige wervelstorm op het speelbord.

ZANDLOPER

Het spelende team pakt de grote zandloper af. Voor één ronde
kan het volgende team geen gebruik maken van de grote
60-secondenzandloper.

SPIN NOGMAALS

Alleen de uitkomst van de symbolen wordt direct toegepast.
Let op: Kom je op een BONUS of ZANDLOPER, dan gelden de
regels zoals hierboven beschreven.

EINDE VAN EEN RONDE
De actieve speler stopt de gespeelde kaart(en) terug in de juiste kaartenbak
aan de zijde met de pijl naar beneden. Het volgende team (met de klok
mee) is aan de beurt.

FINAL ROUND

Het team dat de Final Round bereikt en als eerste 7 antwoorden goed
heeft geraden (amateur-variant: 9 antwoorden) van zowel een DEENén DUNYA-kaart, is de winnaar. Voor het raden van de antwoorden mag
eenmalig de 60-secondenzandloper gebruikt worden. Let op: De ‘Final
Round’ wordt pas gespeeld in de volgende ronde.

