
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructie: 
Deze opdracht is geschikt voor maximaal 3 personen (vanwege het aantal 
kaarten).  
 
In dit document zit een kwartetspel met enkele onderwerpen uit de 
Nederlandse opstand. Van elk onderwerp zitten er 4 kaartjes in het spel, met 
elk een ander aspect van het onderwerp en een weetje. De bedoeling van het 
spel is dat de kinderen de 4 kaartjes onder dezelfde noemer verzamelen.  
 
Aan het begin van het spel worden alle kaarten ondersteboven geschud. 
Daarna pakken de spelers elk 7 kaarten van de stapel. Het doel is setjes van 4 
bij elkaar horende kaarten te vormen door elkaar de juiste kaarten te vragen. 
  
Voorbeeld:  
Één set bestaat uit 4 kaartjes onder de noemer “Willem van Oranje”:  
- Prins van Oranje  
- Stadhouder voor Filips II 
- Tegenstander van Alva, 
- Leider van de opstand.  
 
Iemand heeft de eerste 3 van bovenstaande kaarten en wil graag een kwartet. 
Hij/zij vraagt aan de ander: “Mag ik van jou de kaart “Willem van Oranje – 
Leider van de opstand”? Als de ander deze kaart heeft moet hij/zij deze kaart 
afstaan aan de vrager. Is dit niet het geval moet de vrager een kaart van de 
stapel pakken en bij de volgende beurten net zolang doorvragen totdat er een 
kwartet gevormd is 
 
Zijn alle 4 de kaartjes bij elkaar gevonden, is het een kwartet en kan het setje 
van 4 bij elkaar horende kaartjes weggelegd worden. De overgebleven kaarten 
moeten door middel van vragen ook aangevuld worden tot een kwartet. De 
speler met de meeste kwartetten wint. 
 
 
Aanwezig in dit document: 
-Pagina 3 t/m 8: Kwartet-spel, zelf uit te printen op dikker papier. 
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