
2.7. Aparte boeking: boek 5 

A. Variant 1: spel voor twee 

Nodige materiaal 

De tegels en een rasterbord 6 x 6 

Spelregels 

Je hoeft geen module of mogelijkheid als basis nemen, enkel de 
spelregel om een aantal zegels niet naast elkaar te dulden (module 
4) kan interessant zijn. 
Elke speler kiest vooraf of hij de lover of de smeker wil zijn. 
Desnoods wordt er om gedobbeld. 
Nu is het doel van het spel om zoveel mogelijk delen van smeek – of 
lofpsalmen  samen te verzamelen. De verzameling kan afgezet 
worden door andere delen van psalmen.  
Diagonaal aanleggen telt niet als één verzameling! 
In dit spel hoef je niet aan een andere tegel aan te leggen.  

 
 
Voorbeeld: ik beeld van de tegels enkel de toon van de psalm af… 

 

heeft voorlopig twee punten… voorlopig drie! 

B. Variant 2: spel om te spelen met drie of meer 

Nodige materiaal 

De tegels, het telraam 
Kaartjes met nummers (van 1 tot 6) en jokers met lof of smeking op. 

 

Bijkomende spelregels 

Iedere speler bepaald voor de ronde of er volgens hem meer 
lofpsalmen of smeek aan bod zullen komen. Daarvoor legt hij voor 
zich omgekeerd voor de anderen een kaartje met een cijferwaarde 
en een joker “lof” of “smeek”. 
Tegelijk leg je er ook gedraaid een tegel bij zodat je niet meer kunt 
wisselen. 
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Achtergrond 

 
Psalm 107 tot 117 horen samen: 
psalm 107 is dan de dankende 
inleiding en psalm 111 tot 117 
een lovend eind-zang.  
 
Psalm 118 tot 135 horen dan 
weer samen met psalm 118 als 
dankende inleiding; psalm 119 
spelend met de wet; vervolgens 
de trappsalmen (120 – 134) en 
psalm 135 als lovend einde. 
 
Een derde reeks (psalm 136 tot 
150) sluit het psalmboek af. 
Psalm 136, dankend en psalm 
146 tot 150 terug lovend als 
afsluiting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zijn heel wat Lofpsalmen: zie 
psalm 111, 113, 114, 117, 135, 
136, 145, 146, 147, 148, 150. 
 
Smeekbedes vind je hier ook 
nogal:  
psalm 108, 109, 115, 120, 123, 
126, 137, 139, 140, 141, 142. 
 
De pelgrim vernoem ik hier ook: 
psalm 120, 121, 122, 130, 131, 
132, 149. 
 
Halleluja wordt er geroepen in 
psalm 111, 112, 113, 115, 116, 
117, 135, 146, 147, 148, 149, 150. 



De ronde wordt gespeeld: een eerste draait zijn prognose, de waarde die hij eraan heeft en legt zijn 
tegel. Zo gaat het ook met de tweede, en zo verder. 
 
Op het einde van de ronde wordt er gekeken welke soort psalmen het meest aan bod kwam (lof of 
smeek). Diegene met de hoogste cijferwaarde en de juiste keuze (voorbeeld: lof) krijgt zijn eigen 
waarde als punten en ook de hoogste waarde van de andere keuze (in dit voorbeeld: smeek). 
 
Diegene met de tweede hoogste waarde krijgt ook zijn punten en als er nog iemand mis gegokt heeft 
ook de punten van die tweede hoogste misser. Zo worden de punten verder verdeeld. Als er geen 
missers meer zijn en toch nog spelers die juist gegokt hebben dan krijgen die enkel hun eigen waarde 
als punten. 
De gebruikte kaartjes worden ingezameld en kunnen niet meer gebruikt worden. Ieder trekt een 
nieuwe tegel om zijn pak van zes terug te vervolledigen. 
Het hoeft niet, maar het kan leuk zijn om symbolisch enkel het vijfde boek te nemen van het telraam 
om de punten bij te houden… 

C. Variant 3: spel om te spelen met vier of met zes 

Nodige materiaal 

De tegels, het telraam 
Kaartjes met nummers (van 1 tot 6), pionnen lof en smeking (2/2 of 3/3) 

Bijkomende spelregels 

Nu is het zo dat een speler voor het hele spel lof-punten of smeek-punten verzameld. 
Het is ook duidelijk te zien door de pion die voor hen staat. 
Terug mag er ingezet worden voor de ronde door een waardekaart gedraaid voor zich te leggen. 
Nu gaan op het einde van het spel enkel de eigen punten naar de speler zelf, en dit enkel als er meer 
tegels van jouw voorkeur (lof of gesmeek) gebruikt zijn in die ronde. De andere krijgt geen punten. 
De gebruikte waardekaartjes worden ingezameld en niet opnieuw gebruikt. 
Ieder trekt een nieuwe tegel om zijn pak van 10 terug te vervolledigen. 

D. Variant 4: spel om alleen te spelen 

Nodige materiaal 

De tegels, een raster van 6 x 6 en twee dobbelstenen (rood en groen). 

Bijkomende spelregels 

Om te beginnen heb je 10 tegels. Je moet je tegels op het raster leggen en proberen om zoveel 
mogelijk tegels met lof er op te krijgen en het liefst aan één hangend. Enkel horizontaal en vertikaal 
aanleggen telt. 
Als je twee tegels met “smeking” in je kaarten hebt dan ben je verplicht om die uit te leggen. Om te 
weten waar ze op het raster terecht komen moet je met de twee teerlingen gooien. 
De groene geeft aan op welk vakje vertikaal je de tegel moet leggen; de rode op welk vakje 
horizontaal. Als dit vakje al bezet is primeert de groene teerling en leg je de tegel in die kolom. 
Als die kolom volledig bezet is, kijk je naar de rode teerling en leg je de tegel in die rij. 
Is die rij ook geheel bezet dan mag je alsnog de smeek-tegel wegleggen. 
Na je beurt vul je steeds je pak aan tot 10 tegels. 
Op het einde, dit is als het raster vol is, kijk je hoeveel aan één liggende loftegels er liggen. Het 
hoogste aantal samen liggende staat voor je score. 
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