
Vooreerst krijg je een aantal aanvullingen die te spelen zijn met de al intussen goed bekende tegels 
van het basisspel. 

1. Als jokerkaart 

Begin 

Kies een spel als basis. Combineer dat met een ander spel. 
Meng een beperkt aantal volle psalmtegels (voorbeeld 20 of 30) met de andere tegels. 

Verloop 

Als je een volle psalmtegel hebt mag je die aanleggen. De punten tellen dan dubbel. 
Iedere tegel die je nog kan aanleggen aan die volle psalmtegel levert dubbele punten op. 

2. Als startkaart 

Begin 

Kies een spel als basis. Combineer dat met een ander spel. 
Leg als eerste tegel een volle psalmtegel. 
 
Het beste is dan om te kijken naar de symbolen die je op die volle psalmtegel vindt. De bedoeling is 
dan om achteraf die psalm te lezen. 

3. Als wisselkaart 

Begin 

Kies een spel als basis. Combineer dat met een ander spel. 
Meng 20 of 30 volle psalmtegel met de andere tegels. 

Verloop 

Als je een volle psalmtegel in bezit hebt mag je die wisselen met drie tegels. Zo heb je voor een tijdje 
meer tegels om uit te kiezen. 
 
  



4. Als verzamelkaart 

Begin 

Iedere speler krijgt in het begin 3 volle psalmtegels. 
Kies een spel als basis. Punten tellen niet, dus enkel module 4 en 6 zijn interessant, desnoods beide 
spelregels toe te passen. 

Verloop 

Leg de gewone tegels aan en probeer een volle psalmtegel er in te passen. 
De spelers proberen “nestjes” te maken om hun kaart in te passen. 
Nestjes maak je door tegels aan te leggen waarvan symbolen terug te vinden zijn op een volle 
psalmtegel. 
Door op een moment de psalm in te passen tussen de gewenste tegels krijg je punten. 
Hoeveel symbolen vind je terug rond je volle psalmtegel? 
 
Kun je lang genoeg wachten om de volle psalmtegel aan te leggen? 
Nadien mag je natuurlijk nog aanleggen, maar de andere spelers kunnen nu ook stokken in de wielen 
steken door andere tegels er tegen te plaatsen en de volle psalmtegel in te sluiten. Dit zodat je niet 
meer gepaste symbolen er tegenaan kunt plaatsen. 
 
Met elkaar de loef af te steken kun je winnen. Of juist niet omdat de anderen je dan ook niet met 
rust laten. Wat moet je doen? 

Einde 

Als de spelers hun volle psalmtegels hebben ingepast in het spel. 
 

5. Psalmtegels afleggen. 

Begin 

Iedere speler krijgt in het begin 6 volle psalmtegels. 
Kies een spel als basis.  
 

Verloop 

Het doel van het spel is om zo vlug mogelijk de volle psalmtegels te kunnen afleggen.  
 
Het aanleggen levert enkel punten op als je een volle psalmtegel aanlegt aan de andere tegels. 
Daarvoor moeten er gelijke zegels voorkomen op een tegel die er al ligt. 
 
Daarenboven is de laatste volle psalmtegel 5 punten waard. 
 
Het tactische van het spel bestaat erin om verschillende symbolen achter te houden zodat iemand 
moeilijk uit kan. 

Einde 

Als een speler zijn volle psalmtegels heeft ingepast in het spel. 
 
 



6. Psalmkaarten als doelkaart. 

Begin 

Iedere speler krijgt in het begin 5 volle psalmtegels.  
Ieder krijgt bij het begin 10 andere tegels. 

Verloop 

Het doel van het spel is om die tegels te verzamelen met de symbolen erop die je op je volle 
psalmtegel kunt terugvinden.  
 
Tijdens je beurt mag je iedere keer 2 tegels wisselen met de grote pak. 
 
Een aantal symbolen zijn zeldzaam en tellen als je ze in bezit hebt ook voor twee symbolen (zichzelf 
dus en een ander symbool, welk ander dan ook). Het moet wel een te zoeken symbool zijn anders 
telt het niet mee en het moet op dezelfde tegel terug te vinden zijn. 
 
Die symbolen zijn de volgende: 

 
 
Een aantal symbolen zijn heel uitzonderlijk terug te vinden op de gewone tegels dat ze ook 
onmiddellijk voor drie symbolen staan. (zichzelf en twee andere te zoeken op dezelfde tegel) 

 
 
Je mag je ook al riskeren met nog 1 symbool te zoeken om de kaart en de tegels toch al neer te 
leggen, op risico dat iemand anders ook maar één symbool te kort heeft. Dan wint die andere als 
nog. 

Einde 

Als een speler zijn volle psalmtegels kan openleggen samen met de nodige tegels. 
  



Goed voor zichzelf en een ander symbool op één 
volle tegel: 
 

 
 
 
 

Goed voor zichzelf en twee andere symbolen op 
één volle tegel: 
 

 
 

 

Goed voor zichzelf en een ander symbool op één 
volle tegel: 
 

 
 
 
 

Goed voor zichzelf en twee andere symbolen op 
één volle tegel: 
 

 
 

 

Goed voor zichzelf en een ander symbool op één 
volle tegel: 
 

 
 
 
 

Goed voor zichzelf en twee andere symbolen op 
één volle tegel: 
 

 
 

 

Goed voor zichzelf en een ander symbool op één 
volle tegel: 
 

 
 
 
 

Goed voor zichzelf en twee andere symbolen op 
één volle tegel: 
 

 
 

 
 


