
 

Uitleg en spelregels 

Uitleg  

Iedere 4de maandag van de maand om 19:30 is het tijd voor The Basket 30 Seconds! Drie 

uitdagende pijlsnelle rondes. Waarin de woorden die je zoekt soms zo te binnen schieten en 

de  andere keer 30 seconden lang op het puntje van je tong liggen. Maar welk team eindigt 

na afloop als beste van het seizoen?   

 

Hoe werkt het precies? 

Twee, drie of vier teams strijden tegen elkaar in één ronde. Om de beurt pakt een speler uit 

een team een kaartje en moet vijf bekende personen, instanties, gebeurtenissen of andere 

wetenswaardigheden beschrijven en omschrijven. Een hele uitdaging om 5 namen, 

omschrijvingen en woorden binnen 30 seconden te raden en dat zonder te veel ‘uhhhs’ en 

‘ummms’ te laten vallen! 

Om het extra spannend en uitdagend te houden heeft The Basket een speciale puntentelling 

bedacht. Het werkt als volgt; Elke stap die je vooruit zet tijdens één ronde is 1 punt waard. 

Aan het einde van iedere ronde worden je punten geteld en welk team na 3 rondes de 

meeste punten heeft is de winnaar van de avond! De punten van iedere avond worden 

bijgehouden zodat we aan het eind van het seizoen een echte winnaar en de Utrechts 

kampioenen overhouden. 

  



Spelregels 

Uiteraard heeft 30 Seconds, net als andere spelletjes, een aantal spelregels. Degene die het 

woord beschrijft mag niet:  

1. Namen die afgeleid zijn van de naam op het kaartje gebruiken  

2. De letterlijke vertaling noemen 

3. De “klinkt als” of “rijmt op” tactiek gebruiken  

4. Naar letters van het alfabet verwijzen 

5. Iets aanwijzen  

6. Natuurlijk niet het woord op het kaartje zelf gebruiken of een deel ervan.  

Overtreed je een regel dan telt het geraden woord helaas niet mee.   

Inschrijven 

Vorm een team met jouw beste vriend(in), showbizzkenner of wandelende encyclopedie en 

ga ook de pijlsnelle strijd aan! Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de site of mail 

naar utrecht@thebasket.nl. Doe dit wel op tijd want er is een beperkte plek en vol = vol. 

Deelname kost €2,00 per persoon.   

https://utrecht.thebasket.nl/30seconds/#aanmelden
mailto:utrecht@thebasket.nl

