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HANDLEIDING
 
Clown Games Ra Ra Wat Ben Ik? Elektronisch 
Zelf toevoegen: 3 AAA-batterijen (1.5 V).
Inhoud: 80 “wat ben ik” kaarten, spelconsole, 4 hoofdbanden

Het openmaken van de spelconsole:
1. Leg de spelconsole ondersteboven neer (zoals afgebeeld)
2. Schroef het batterijencompartiment open met een kruiskopschroevendraaier
3. Plaats 3 AAA-batterijen: let op de polariteit (+ en -)
4. Schroef het compartiment weer dicht

Spel 1: het klassieke “Ra Ra Wat Ben Ik” spel 
voor 2 - 4 personen

Doel: raad zo snel mogelijk wat je bent! Elke keer als dit lukt, mag je het kaartje houden. Wie na 3 rondes de meeste kaarten heeft 
verdiend, wint het spel! 

Voorbereiding
• Iedereen vertelt hoe oud hij is. De rode hoofdband is voor de jongste speler; de tweede speler krijgt de blauwe hoofdband; de 

derde speler groen en de vierde speler geel.  
• Er zijn in totaal 4 hoofdbanden te verdelen.
• Pak de stapel met kaarten en verwijder de 6 VRAAG HET-kaarten met rode achterkant (deze heb je nu niet nodig). Schud de 

overgebleven kaarten en leg ze op een stapel neer, met de afbeelding naar beneden. Dit is de pot.
• Nu mogen alle spelers 1 kaart pakken. Plaats deze kaart ONGEZIEN in je hoofdband. De andere spelers kunnen jouw afbeelding 

nu zien.

Het spel
Pak de spelconsole, draai ‘m om, en schuif de knop naar UP om de klassieke variant te spelen.

Met de witte knop op de spelconsole kun je het spel instellen; druk de knop 2x in bij 2 spelers, 3x bij 3 etc. De console bevestigt het 
aantal ingevoerde spelers. 
Heb je per ongeluk het verkeerde aantal spelers ingevoerd? Zet de knop op de onderkant van de console dan op OFF en daarna weer op 
ON en voer het aantal opnieuw in.

De spelconsole is nu ingesteld. De speler met de rode hoofdband mag beginnen als de spelconsole dit aangeeft.

Als je aan de beurt bent, mag je gesloten vragen stellen aan de andere spelers; vragen waar ze alleen ‘ja’ en ‘nee’ op kunnen antwoorden. 
Zorg ervoor dat je goede vragen stelt, zodat je er zo snel mogelijk achter komt wat er op je kaartje staat. Als je het denkt te weten, vraag 
je: Ben ik…?

Als je raadt wat je bent, voordat de 60 seconden om zijn, mag je het kaartje houden. Dit kaartje leg je voor je. Pak nu snel een nieuw 
kaartje, plaats deze in je hoofdband en begin opnieuw met raden. Ga door, totdat de spelconsole aangeeft dat de tijd om is.  

Als je niet binnen de tijd hebt geraden wat je bent, haal je het kaartje uit de hoofdband; leg deze op een aparte stapel, die niet meer 
meedoet in het spel. Daarna pak je een nieuw kaartje, die je in je hoofdband plaatst, en wacht je totdat je weer aan de beurt bent.

Winnen: Je wint dit spel, als je na 3 rondes de meeste kaarten hebt verdiend. Tip: bij gelijkspel kan er een extra finaleronde worden 
ingezet!

Spel 2: Teamspel
voor 2 teams met 2 of meer spelers

Doel: raad zo snel mogelijk wat je bent! Elke keer als dit lukt, mag jouw team het kaartje houden. Het team, dat na 3 rondes de 
meeste kaarten heeft verdiend, wint het spel! 

Voorbereiding
• Maak 2 teams van ongeveer evenveel spelers: rood speelt tegen blauw.
• Spreek af, wie als eerste gaat raden. Speler 1 van team 1 krijgt de rode hoofdband; speler 1 van team 2 krijgt de blauwe 

hoofdband.
• Pak de kaartjes en haal de 6 VRAAG HET-kaarten met rode achterkant uit de stapel. Deze kaartjes leg je in het midden van de 

tafel. Schud de overgebleven kaarten (met blauwe achterkant) en leg ze op een stapel neer, met de afbeelding naar beneden. Dit 
is de pot. 

• De spelers, die een hoofdband om hebben, mogen een kaartje van de pot pakken en in hun hoofdbanden plaatsen (ZONDER te 
spieken). 

Het spel
Pak de spelconsole, draai ‘m om, en schuif de knop naar DOWN om het teamspel te spelen. De persoon die raadt voor het rode team 
mag beginnen en drukt op de knop.
De spelconsole geeft elke ronde met een lichtje aan, welk spel je mag spelen. Er zijn er 3 mogelijkheden: vraag het, omschrijf het of beeld 
het uit. Na elk ronde schuift de hoofdband 1 plekje door binnen jouw team. Speel je met een groot team? Speel dan meerdere rondes 
achter elkaar, zodat in ieder geval iedereen een keer heeft mogen raden. 

Vraag het

Het team vertelt aan de speler die moet raden, van welke categorie het woord op zijn kaartje is: dier, beroep of ding. In deze ronde mag 
je alleen de VRAAG HET-kaarten gebruiken, die los op tafel liggen. Andere vragen zijn niet toegestaan. Jouw eigen team geeft antwoord 
op de vragen; dit hoeft niet met ‘ja’ of ‘nee’, maar mag met een hele zin!

Denk je te weten wat je bent? Zeg dan: “Ben ik…” gevolgd door het antwoord. Is het goed? Dan mag je het kaartje houden. Leg dit 
kaartje op je team-stapel. Als de tijd nog niet om is, pak je snel een nieuw kaartje, plaats deze in je hoofdband en begin je opnieuw met 
raden. Ga door, totdat de spelconsole aangeeft dat de tijd om is. Als je niet binnen de tijd hebt geraden wat je bent, haal je het kaartje uit 
de hoofdband; leg deze op een aparte stapel, die niet meer meedoet in het spel.

Omschrijf het

Bij deze categorie mogen jouw teamgenoten het woord op je kaartje omschrijven. Alle woorden zijn toegestaan, behalve het woord op 
het kaartje.
Denk je te weten wat je bent? Zeg dan: “Ben ik…” gevolgd door het antwoord. Is het goed? Dan mag je het kaartje houden. Leg dit 
kaartje op je team-stapel. Als de tijd nog niet om is, pak je snel een nieuw kaartje, plaats deze in je hoofdband en begin je opnieuw met 
raden. Ga door, totdat de spelconsole aangeeft dat de tijd om is. Als je niet binnen de tijd hebt geraden wat je bent, haal je het kaartje uit 
de hoofdband; leg deze op een aparte stapel, die niet meer meedoet in het spel.

Uitbeelden

De teamgenoten van de persoon die moet raden, mogen het woord uitbeelden met gebaren. In deze ronde mag niet worden gepraat!
Denk je te weten wat je bent? Zeg dan: “Ben ik…” gevolgd door het antwoord. Is het goed? Dan mag je het kaartje houden. Leg dit 
kaartje op je team-stapel. Als de tijd nog niet om is, pak je snel een nieuw kaartje, plaats deze in je hoofdband en begin je opnieuw met 
raden. Ga door, totdat de spelconsole aangeeft dat de tijd om is. Als je niet binnen de tijd hebt geraden wat je bent, haal je het kaartje uit 
de hoofdband; leg deze op een aparte stapel, die niet meer meedoet in het spel.

Winnen: het team, dat na een afgesproken aantal rondes de meeste kaarten heeft verdiend, wint het spel.
Tip: bij gelijkspel kan er een extra finaleronde worden ingezet!

Batterij instructies: 
Het plaatsen, verwijderen of opladen van batterijen dient door een volwassene te worden gedaan. Gebruik nooit verschillende soorten 
batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Maakt u lange tijd geen gebruik van het apparaat, verwijder dan de batterijen. Oplaad-
bare batterijen uit het apparaat nemen alvorens op te laden. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. Gebruik uitsluitend 
batterijen van dezelfde of vergelijkbare soort als het aanbevolen type. Plaats uitsluitend batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege 
batterijen uit het apparaat. Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.  

80 kaartjes

Batterijcompartiment

Knop om spellen in te stellen:
UP = het klassieke spel
MIDDEN (X) = het spel uitschakelen
DOWN = spel voor teams

Deksel van het vakje om de kaartjes
in te bewaren
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