
Nieuwe Spaanse spreekvaardigheidsspellen op de markt 

Het team van ¡Qué Guay! heeft drie nieuwe Spaanse spellen op de markt gebracht. Twee 

spellen bevatten kaartjes met woorden, het derde spel is het bekende Nederlandse 

kwartetspel, maar dan natuurlijk wel geheel in het Spaans. De spellen zitten in doosjes die 

opvallend vormgegeven zijn in primaire kleuren en met pentekeningen. Laten we de spellen 

onder de loep nemen en eens kijken wat ze ons bieden.   

Hablar por los codos (lekker kletsen) 8+ en 16+  

De eerste twee spellen zijn in de basis hetzelfde, alleen worden ze aangeboden op twee 

niveaus: één voor kinderen en één voor volwassenen. Hablar por los codos bestaat uit 40 

kaartjes met twee woorden erop. In de gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe het spel 

werkt. De spelers trekken om de beurt een kaart uit de stapel en vragen aan een medespeler 

welk woord op het kaartje deze speler het liefste heeft. (¿Qué prefieres? of ¿Qué te gusta 

más?) De andere spelers moeten dan vragen waarom dat zo is. (¿Por qué ..... ?) Als de speler 

de vraag beantwoord heeft, geven de andere spelers ook hun mening.  

Afhankelijk van het niveau van de spelers kan er verder gepraat worden over de woorden op 

het kaartje en over de keuzes die de spelers maken. Het is uiteraard de bedoeling dat de 

spelers zoveel mogelijk in hele Spaanse zinnen antwoorden. Beide spellen kunnen het beste 

in kleine groepjes van drie of vier mensen gespeeld worden, omdat het anders heel lang 

duurt voor je aan de beurt bent.  

Voor het 8+-spel is gekozen voor eigentijdse onderwerpen die kinderen aanspreken zoals 

social media en computergebruik. Zo hebben we: ¿wasapear o llamar? of ¿ver la tele o jugar 

a la consola? Het meest simpele antwoord zou dan kunnen zijn: Prefiero ver la tele porque 

me gusta. Er zijn ook vragen over sport en hobby, familieleden en vrienden. Bij elk kaartje is 

het mogelijk om met een eenvoudige zin toch iets te zeggen in het Spaans. Wat goed werkt, 

is van te voren met de spelers bespreken hoe je je voorkeur in het Spaans kunt laten weten. 

Op het smartboard kun je een aantal standaardzinnen zetten, die het spel vergemakkelijken. 

Zo is het ook voor de beginner al snel leuk om te spelen. 

Bij de 16+-versie is gekozen voor meer abstracte problemen: ¿ser el líder o seguir? ¿corazón 

o cabeza? ¿dinero negro o pagar impuestos? Bij dit spel voor 16+ zitten ook een aantal 

kaartjes met open vragen, zoals ¿Cuál es tu metedura de pata más grande? Dit is voor 

beginners misschien wat moeilijk. Maar voor gevorderden is het juist wel weer uitdagend. 

Het is overigens niet zo dat het 16+ spel voor gevorderden is en het 8+-spel voor beginners. 

Iedereen kan inhaken op het niveau dat hij of zij heeft.  

¡Qué Guay! kwartet 

Een kwartetspel is natuurlijk altijd leuk, zeker als het zo mooi vormgegeven is als dit spel. De 

makers hebben ervoor gekozen om tekeningen uit hun lesmethode te gebruiken voor de 

kwartetten. En waarom ook niet? De tekeningen zijn het meer dan waard om als illustratie 



te dienen van Spaanse zinnen. Hoofdpersoon van dit spel is Zorro, die ook al een hoofdrol 

speelde in de lesmethode ¡Qué Guay! Overigens kan dit spel zonder problemen door 

iedereen gespeeld worden, of je de bijbehorende methode nu kent of niet.  

Naast tekeningen uit de methode die door Willem Schuurman gemaakt zijn, zijn er nieuwe 

illustraties gemaakt, door de kunstenaar Giorgi Shengelia. Deze zijn geheel in de stijl van de 

al bestaande illustraties. Dit levert een kleurige verzameling van kwartetten op over allerlei 

thema’s zoals sport, vervoer, vriendschap, kleding, eten, dieren en film. De kwartetten 

bestaan uit Spaanse zinnen die allerlei grammaticale kennis aanreiken. Zo is bijvoorbeeld bij 

elke zin van een kwartet steeds gekozen voor een andere werkwoordsvorm: me gusta …, te 

gusta …, le gusta …, me gustan ….  

Tijdens het spel wordt spelenderwijs veel kennis aangereikt over bijvoorbeeld 

werkwoordsvervoegingen, verbuiging van de bijvoeglijke naamwoorden of hoe je het weer 

beschrijft. Natuurlijk is er ook veel handige vocabulaire. Voor deze kennis is de basis gelegd 

in de lesmethode, maar het spel is zeker ook te spelen als je geen enkele kennis hebt van de 

Spaanse taal of een andere lesmethode gebruikt. Handige kleurcodes helpen de absolute 

beginner met het zoeken naar de juiste kaarten.  

 


