
1. De psalmist inhalen 

Begin 

Spel voor met twee. 
Benodigdheden: de volle psalmtegels om er één uit te trekken. 
De psalmenkaart en een dobbelsteen. Eén pion voor de psalmist en kleine markeringspionnetjes om 
op de symbolen te plaatsen. Drie pionnen voor de tegenspeler. 
Een psalmenboek. 

Verloop 

Iemand speelt de psalmist. Hij heeft een volle psalmtegel getrokken en probeert in dit spel zijn 
symbolen bezocht te hebben. Als die een symbool passeert die hij nodig heeft mag hij een pionnetje 
op het symbool zetten. De volle psalmtegel wordt uiteraard niet getoond aan de tegenstrever. 
De psalmist kan maximum 4 stappen zetten in zijn beurt. 5 en 6 met de dobbelsteen gelden voor 
hem als een 4. 
De ander probeert door juist te gooien op de psalmist te gaan staan en hem zo uit te schakelen voor 
die zijn hele psalm heeft kunnen afwerken. De ander kiest in zijn beurt welke van zijn drie pionnen 
die zal verzetten om de psalmist wat meer in te sluiten. Die speler mag wel het aantal ogen vooruit 
van de dobbelsteen, dus ook 5 en 6. 
 
Met de dobbelsteen bepaal je hoeveel symbolen je vooruit mag. 
De psalmist start op een eerste symbool en mag onmiddellijk een klein pionnetje er op zetten als 
bezet. De achtervolger telt een afstand van 10 symbolen als startplaats voor zijn pionnen. Ze mogen 
verspreid staan op die afstand. 

Einde 

Als de psalmist zijn psalm afgewerkt heeft of als die ingehaald is. 
Na het spel wordt de psalm samen gelezen. 
Dit spel kan twee maal gespeeld worden om uiteindelijk te zien welke psalmist het verst geraakt is... 
 

Variant 

Je kunt ook met elk één psalmist spelen en één achtervolger. Zorg dan wel dat de pionnen 
verschillend zijn. De markeringspionnetjes hoeven niet een ander kleur per speler te hebben. 
Zo kun je ook met meer dan twee spelen. 
 
Zo je die variant speelt dan trekt de eerste speler een tegel en zegt hoeveel elementen er op staan. 
Zijn dit er meer dan vijf of minder dan drie, dan legt die deze tegel zichtbaar voort ieder en trekt een 
andere tegel. 
De andere spelers trekken nu volle psalmtegels tot ze evenveel symbolen te zoeken hebben. De volle 
psalmtegels die niet voldoen worden wel zichtbaar voor ieder afgelegd. 
Men is klaar om te spelen als ieder een volle psalmtegels  heeft met evenveel symbolen op. 
 
Einde van het spel als iemand er in slaagt als eerste zijn symbolen te verzamelen of de speler met het 
meest behaalde symbolen, dit als alle psalmisten uitgeschakeld zijn. 
Natuurlijk wordt nadien de winnende psalm samen gelezen. 
 
 


