BEZZERWIZZER

HET NUMMER ÉÉN TRIVIA BORDSPEL VAN DIT MOMENT
tactische spelelement betekent dit niet dat de speler
met de meeste kennis ook daadwerkelijk het bordspel zal winnen.
Doel van het bordspel: Probeer als eerste het eindvak
van Bezzerwizzer te bereiken en je bent de winnaar.
Start van het spel: Iedere speler of team pakt blind
vier categoriestenen uit het zakje. Deze stenen plaats
je met het icoontje naar boven op de vakjes van het
spelbord. Met het juist beantwoorden van de vragen
verdien je dan 1,2,3 of 4 punten, naargelang het
aantal puntjes boven het vakje van waar de steen ligt.

Bezzerwizzer is het nummer één Trivia bordspel van
dit moment. Het draait bij Bezzerwizzer niet alleen
maar om de slimste te zijn want je kunt je medespelers ook plagen en een tactiek gebruiken om dit leuke
bordspel te winnen. Bezzerwizzer heeft 4000 unieke
vragen waardoor je veel langer speelplezier hebt
van de inhoud en niet zo snel vragen zult hebben
waarvan je het antwoord al weet. De vragen bij dit
trivia bordspel zijn van een hoog niveau, je kennis
zal echt op de proef worden gesteld. Maar door het

Het spelverloop van Bezzerwizzer: Je start eerste
vraag voor een punt en als je deze goed hebt beantwoord mag je de pion 1 vak naar voren plaatsen
op het speelbord. Heb je geen goed of een fout antwoord, dan blijft je pion staan. Ieder team of speler
komt nu aan de beurt en je speelt met de wijzers van
de klok mee.
Spel tactiek: Het leuke van dit bordspel is dat je
elkaar mag plagen. Als jij denkt dat je een vraag
beter weet dan je tegenspeler of team, dan mag je
de Bezzerwizzer steen inzetten als een ander aan
de beurt is. Je tegenspeler of team mag nu eerst het
antwoord geven, maar als dit fout is dan mag jij het

antwoord geven. Met de Zwap steen kan je het jezelf
of je tegenstander moeilijker maken. Deze mag je
alleen tijdens je eigen beurt gebruiken. Je kan met
de Zwap steen een categoriesteen wisselen van je
eigen bord of er één ruilen met je tegenstander of
zelfs stenen ruilen tussen je tegenstanders.

SPELEINDE
Als iedereen hetzelfde aantal vagen heeft beantwoord, is diegene die als eerste het eindvak haalt de
winnaar van het bordspel Bezzerwizzer. Zijn er meerdere spelers die tegelijk het eindvak halen, dan trekt
iedere speler zonder te kijken een categorie en is
diegene die de vraag goed heeft, alsnog de winnaar.

SMS EN WIN

Lezers van M-Magazine maken kans op het
winnen van Bezzerwizzer. SMS WIN SPEL
naar 3010 (60 cent per verzonden bericht) en
wie weet val je in de prijzen. Winnaars ontvangen automatisch bericht.

PARTYSPEL 1 MINUTE

SUCCES VERZEKERD
een razendsnel partyspel dat je
met je beste vrienden, maar ook
met de hele familie kunt spelen.
Je speelt in twee teams die van
alles moeten doen: tekenen, uitbeelden en omschrijven. Maar
doe dit wel snel: je hebt maar
één minuut! Voor je het weet tikken de seconden weg en ben je
te laat. Het leuke en interactieve
spel 1 Minute is vanaf nu overal
te koop.

Als de teams startklaar zijn, wordt de zandloper omgekeerd en gaat de tijd van één minuut
in. De acteur probeert de woorden zo uit te
beelden, te tekenen en te omschrijven dat zijn
teamleden de woorden raden. Voor elk geraden woord scoort zijn team de bijbehorende
punten. Als de minuut voorbij is, moet het
team onmiddellijk stoppen. Een mazzeltje: Sta
je achter, dan krijg je makkelijke opdrachten;
sta je voor, dan krijg je moeilijker klussen te
klaren. Waar wacht je nog op, je hebt maar
één minuut!

DOEL EN WINNAAR
VAN HET SPEL

Tijdens de feestdagen op zoek naar een leuk
spel om te spelen met vrienden of familie?
Met 1 Minute is succes verzekerd. 1 Minute is

Om beurten pakken de twee
teams drie woorden (tandwielen)
uit de grabbelbak. Eén van de
teamleden is de ‘acteur’ en krijgt
als enige deze drie woorden te
zien. De acteur beslist zelf welk
woord hij aan zijn team uitbeeldt,
tekent en omschrijft. Het andere team verdeelt
de punten voor jouw opdrachten en krijgt de
punten van de opdrachten die jij NIET haalt.

SMS EN WIN
Lezers van M-Magazine maken kans op het
winnen van 1 Minute. SMS WIN MINUUT naar
3010 (60 cent per verzonden bericht) en wie
weet val je in de prijzen. Winnaars ontvangen
automatisch bericht.
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