
 

 
Commotie in het museum  
Vanaf    
Snelregels voor in de klas 

 

Doel van het spel 
 

Wie als eerste drie kwartetten heeft wint.   

 
Klaarzetten  
 

 
 

 

Kijk op de achterkant hoe je het spel speelt.   

Elke speler krijgt 4 
kaarten. 

Leg hier op z’n kop de 12 
commotiekaarten. Zorg 
dat er genoeg ruimte is 
om kaarten om te 
draaien. 

.op  
Leg hier de overgebleven 
kunstkaarten op z’n kop. 
Zorg dat er genoeg ruimte is 
om de kaarten om te 
draaien.   

 



 

 

De startspeler  

De jongste speler begint.  

Spelen 

• Draai een kaart om van de stapel kunstkaarten. Draai zodat iedereen de kaart op hetzelfde 
moment ziet.  

• Wil je de kaart hebben? Slaan! De speler die het eerst heeft geslagen, krijgt de kaart. 
 

• Wil niemand de kaart hebben? Dan blijft de kaart liggen en draait de volgende speler een 
nieuwe kaart om. Leg deze kaart open op de eerste kaart, zodat het een stapeltje wordt.  

• Wil je de kaart hebben? Slaan! De speler die het eerst heeft geslagen, krijgt allebei de kaarten.  
 

• Wil niemand de kaart hebben? Dan blijft de kaart liggen en draait de volgende speler een 
nieuwe kaart om. Leg deze kaart open op het stapeltje.  

• Wil je de kaart hebben? Slaan! De speler die het eerst heeft geslagen, krijgt alle drie de 
kaarten. 
  

• Wil niemand de kaart hebben? Dan krijgt de speler die de kaart had omgedraaid de hele stapel.  
 

Let op!    

Je mag niet meer dan 7 kaarten in je hand hebben. Heeft iemand meer dan 7 kaarten, dan 
gebeuren er twee dingen:  

• De speler met meer dan 7 kaarten, moet kaarten wegleggen totdat zij nog maar 5 kaarten in 
haar hand heeft.  

• De speler die kaarten heeft weggelegd, draait een commotiekaart om. Kijk op blz. 4 en 5 van 
het boekje bij het spel om te zien wat de commotiekaart doet. Je kan het boekje ook gebruiken 
om een schilder of schilderij op te zoeken.  

Het einde van het spel 

Zodra iemand 3 kwartetten heeft, is het spel afgelopen.  

 

Zorg je dat het spel weer compleet is als je Commotie in het Museum opruimt: 
 

• 12 commotiekaarten 
• 72 kunstkaarten  

• boekje met spelregels en informatie  

 

 
 

 

 


