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Speelvariant “spelen tot er 1 winnaar is” 
Spreek af hoeveel rondes jullie gaan spelen. Lees tijdens het spel één vraag per
vragenkaart voor en pak hierna altijd een nieuwe kaart voor de volgende vraag.
Als de vraag fout of niet wordt beantwoord, dan krijgt deze speler de kaart. 
Eén kaart is één strafpunt. De spelers bij wie het kado ontploft, krijgen 3 extra 
strafpunten. De speler met de minste strafpunten wint het spel.

Waarschuwingen
•  Dompel het verjaardagskado niet onder in water. 
•  Haal het verjaardagskado niet uit elkaar. 
•  Plaats het verjaardagskado en de batterijen niet in de nabijheid van water, elektra, 
 hitte- en/of koude bronnen. 

Zorg en onderhoud
•  Zet het verjaardagskado uit als het niet wordt gebruikt.
•  Verwijder de batterijen als het verjaardagskado langere tijd niet wordt gebruikt.
•  Maak het verjaardagskado schoon door hem met een schone vochtige doek voorzichtig 
 af te nemen.

Informatie over de batterij
•  Exclusief 3x 1,5V AAA alkaline batterijen. 
•  Gebruik geen verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe batterijen 
 door elkaar. 
•  Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het compartiment. 
•  De batterijen dienen door een volwassene ingelegd of verwisseld te worden. 
•  Oplaadbare batterijen moeten uit het kado worden verwijderd alvorens 
 te worden opgeladen. 
•  Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene 
 worden opgeladen. 
•  Niet-oplaadbare batterijen mogen niet (opnieuw) opgeladen worden. 
•  Er mag geen kortsluiting tussen de batterijpolen ontstaan. 
•  Haal lege batterijen uit het kado. 
•  Lever lege batterijen in als KCA (Klein Chemisch Afval).

Veel speelplezier!
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Haal de deksel van het 
verjaardagskado 

en zet het aan om te spelen.

Als de tijd voorbij is... Boem!
De tulp springt eruit!

Bovenaanzicht van het het 
verjaardagsspel zonder deksel.

Beantwoord een vraag goed en 
geef het verjaardagskado door.

Verloop van het spel
Zet het verjaardagskado aan door de on/off-schuifknop op ‘on’ te zetten en druk 
de startknop in. Nu begint het kado te tikken en start het spel. Lees één van de vier 
vragen (op de kaart) voor aan de speler die het kado in zijn handen heeft. Als deze 
speler de vraag goed heeft beantwoord, geef hij het kado direct door aan de speler 
links van hem. Hierna is hij de nieuwe quizmaster. Als de speler de vraag fout 
beantwoordt of als hij past, dan geeft de quizmaster het juiste antwoord en stelt direct 
een nieuwe vraag. Pas wel op, de timer blijft tikken en als hij stopt…BOEM!

Het Verjaardagskado
Een volwassene plaatst drie AAA alkaline batterijen in het batterijcompartiment. 
Hiervoor moet eerst het schroefje worden losgedraaid met een kleine schroevendraaier. 
De tulp: Zet de tulp met de steel naar beneden in het kado en duw deze zachtjes 
aan totdat deze vast klikt. Leg de slingers bovenop de tulp in het gat en sluit de klep.
Tulp vergeten in het kado te stoppen? Zet het kado aan. Houd de startknop ingedrukt 
tot de klep openspringt.

Let op: Houd het kado voor de veiligheid niet recht onder je gezicht omdat er een 
plastic tulp uitspringt.

Spelers: 3-12  •  Leeftijd: 8+ 
Speelduur: 10 min

on/off-schuifknop

Startknop

Opbergvak voor de kaarten

Batterijcompartiment
(Exclusief 3x 1,5V 
AAA alkaline batterijen)

Klep
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Inhoud 
• Het verjaardagskado met timer
• 110 vragenkaarten (per kaart 1 groene vraag geschikt voor kinderen)
• Tulp 

Doel van het spel 
Geef het verjaardagskado in een kring door en beantwoord, terwijl de timer tikt, 
om de beurt zo snel mogelijk de vragen. Als het kado ontploft in jouw handen, 
dan ben jij de verliezer van het spel!

Voorbereiding
Zorg dat je niet te ver van elkaar in een kring zit. Ieder legt een stapeltje vragenkaarten 
voor zich op tafel. Haal de deksel van het verjaardagskado en zorg dat de tulp in het 
kado zit. De speler die het kado vasthoudt, mag beginnen. Degene die rechts van de 
speler met het kado zit, is de quizmaster en leest de vragen voor.
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