
5.12. Rijmen lijmen om samen te spelen. 

Begin 

Dit is geen spel waarbij je telkens bij het aanleggen punten verdient. 
Interessant kan het zijn om module 4 of 6 als bijkomende spelregels 
te zien… Iedere speler krijgt wel de gebruikelijke 10 tegels om te 
starten. Die tegels worden ook telkens aangevuld. 
Je hebt wil 3 pionnen nodig per speler om op de tegels te kunnen 
plaatsen.  
Gebruik roosters:  
2 tot 3 spelers: 6 X 6 
Meer spelers: 8 X 8 
 
Het telraam gebruik je om de punten bij te houden. 

Verloop 

In dit spel wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk het zelfde 
grondkleur te laten aansluiten aan elkaar. 
 
Door een pion op een pasgezette tegel te plaatsen geef je aan dat je 
daar probeert om een verzameling aan te leggen. 
Let wel: je hebt slechts 3 pionnen. 
 
De waarde van de verschillende grondkleuren: 
Groen, grijs of oranje: 
eerste tegel: 0  tweede tegel: 3  vanaf 3e tegel: +2 
 
Geel: eerste tegel: 5  dan telkens: +3 
 
Als je 10  punten of meer haalt kun je je pion terughalen en die 
punten alvast zetten op het telraam. 
3 tegels worden dan gedraaid zodat die punten geen tweede keer 
zomaar gepikt kunnen worden… 
 
Je mag je pion niet zetten op een tegel met het zelfde grondkleur als 
een pion dit gebied al beheerst. 
Als het kleur niet aansluit, horizontaal of vertikaal raakt, dan mag je 
natuurlijk wel zetten. 
 
Als dat kleur echter één vlak wordt dan krijgt niemand op het einde 
punten. 

Einde  

Als er op het hele rooster tegels liggen worden de punten geteld. 
Wie kon het meest rijmen lijmen? 
 
 
 
 
 

Achtergrond 

 
Het rijmen en dichten in de 
Hebreeuwse taal: 
Ze kennen geen eindrijm maar 
geven in hun terugkerende klanken  
een zekere cadans aan hun teksten. 
 
Als je dan nog weet dat de meeste 
woorden een klemtoon hebben op 
de eerste lettergreep dan wordt die 
cadans zo nog versterkt. 
 
Herhalen van woorden verhoogt 
nog dat gevoel. 
 
Het wordt als kabbelend water van 
terugkerende klanken en een 
afwisseling van klemtoon en geen 
klemtoon. 
 
Het rijmen en dichten in het 
Nederlands: 
 
Vooral in de protestantse traditie 
die al veel vroeger de psalmen 
zongen in de moedertaal krijg je 
gedichten met eindrijm. 
 
Eindrijmen in AABB of in ABBA. 
Vele vormen ook in ABBACC of 
ABBACDDC. 
 
Zo werden de psalmen langer in 
tekst. 
 
Iedere lettergreep kreeg ook één 
noot om op te zingen zodat het 
aantal lettergrepen ook moest 
kloppen. 
 
 



Achtergrond 

bij psalm 1, vers 1 

Als je kijkt naar de woorden valt 
onmiddellijk op hoe grote stukken van 
klanken en woorden dienst doen in het 
gedicht. 

  (gelukkig) en  (die)   
gelijken enorm op elkaar . 

( niet) komt steeds terug 

de uitgang van de meervouden  

רֵ   שיאֵ הֵ י־ַאשְׁ
ר  ֲאשֶׁ
שֵ ֵֹלא ַלְךֵַבֲעַצתֵרְׁ יםה   ע 
אֵ ּובְֵׁ ְךֵַחט  רֶׁ דֵֹלא יםדֶׁ מ   ע 
יםלֵ  ַשבמֹוּובְֵׁ בי ֵֵֹלא צ   ׃ש 

 

Zo zie je ook hoe medeklinkers steeds 
terugkeren. 

Zo zie je nog beter hoe klinkers, 
medeklinkers en klanken terugkomen 
om een eigen ritme te vinden. 

Asree-haies 

aser 

loo halach ba'atsaat resaiem 

oevederich hattaiem loo amaad 

oevemosaav litsiem loo jaasaab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י ר  ר ַאשְׁ  ֲאשֶׁ

 ֹלא

 ים

יר שְַׁא א   שי־ה 
 רשֲֶׁא
יש רְֵַׁבֲעַצתְֵךַלאֵה ֹל  םע 

דֶׁ יְךרֶּׁובְׁ א  דֹלֵםֵַחט  מ   אֵע 
מֹו יל  בַשּובְׁ  ב׃ש אֵי ֹלֵםצ 

 


