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Franse woorden en structuren bij een spel 

Bij een spel hoort ook een specifieke woordenschat. Hieronder vind je een handig overzicht met de 

meest gebruikte woorden en structuren om bij een spel of spelvorm te gebruiken. Het overzicht is 

niet bedoeld als woordenschatlijst voor de leerlingen, maar als ondersteuning voor de leraar. Zo kun 

je zo veel mogelijk Frans als voertaal gebruiken in de klas. Als je die woorden regelmatig gebruikt, 

zullen de leerlingen de woordenschat spontaan overnemen en gebruiken tijdens het spel. Een 

ondersteunende mini-poster kan daar zeker bij helpen. Onthoud dus dat het kennen van de 

woordenschat geen doel op zich is, maar wel een middel om taal functioneel te gebruiken. 

Parler du matériel pour jouer 

un jeu 

un jeu de société 

le jeu de l’oie 

le plateau de jeu 

une case 

un pion 

un jeton 

un dé 

Qui lance le dé ?  

la règle de jeu 

une grille de jeu  

un jeu de cartes 

une carte   

une pile de cartes   

la pioche  

een spel  

een gezelschapsspel 

het ganzenbord 

het spelbord  

een vakje, een hokje 

een pion 

een (speel)penning, een jeton 

een dobbelsteen 

Wie gooit met de dobbelsteen? 

de spelregel 

een spelrooster  

een kaartspel 

een speelkaart 

een stapel speelkaarten 

een omgekeerde stapel speelkaarten in het 

midden van het spel  

 

 

Parler du but du jeu 

Celui qui finit le premier, gagne. 

Celui qui a le plus de cartes, gagne. 

Celui qui n’a plus de cartes, gagne. 

Celui qui est le plus rapide, marque un point 

pour son équipe. 

L’équipe qui a le plus de points, gagne. 

Wie eerst eindigt (aankomt), wint. 

Wie de meeste kaarten heeft, wint. 

Wie geen kaarten meer heeft, wint. 

Wie het snelst is, scoort een punt voor 

zijn/haar ploeg. 

De ploeg met de meeste punten wint. 
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Parler pour organiser le jeu 

Placez vos pions sur la case départ. 

Lance le dé/les dés. 

Qui commence ? 

A qui le tour ? 

 C’est mon tour. 

 C’est à moi. 

Tu attends ton tour. 

Attends, chacun son tour. 

Ce n’est pas encore ton tour. 

Avance ton pion de deux cases. 

Recule ton pion de trois cases. 

Retourne à la case départ. 

Retourne la carte. 

Remets-la à sa place. 

C’est la même. / Ce n’est pas la même. 

C’est pareil. / Ce n’est pas pareil. 

 

Donne-moi la carte. 

Donne-lui une carte. 

Tire une carte. 

Pioche! (= tirer une carte dans la pioche au 

centre de la surface de jeu) 

Cachez vos cartes! 

Tu n’as pas le droit de … 

Tu peux … 

Tu dois … 

Il faut … 

Est-ce que je peux … ? 

Réfléchis bien.  

S’il te plaît. 

Merci. 

Plaats jullie pionnen op het startvakje. 

Gooi de dobbelsteen/dobbelstenen. 

Wie begint? 

Wie is aan de beurt? 

Het is mijn beurt. 

Het is aan mij. 

Wacht je beurt af. 

Wacht, iedereen op zijn beurt. 

Jij bent nog niet aan de beurt. 

Verplaats je pion 2 vakjes naar voor. 

Verplaats je pion 3 vakjes terug. 

Keer terug naar het startvak / naar de start. 

Draai de kaart. 

Leg ze terug op haar plaats. 

Het is dezelfde kaart / Het is niet dezelfde 

kaart. 

 

Geef mij de kaart. 

Geef hem / haar een kaart. 

Trek (Neem) een kaart. 

Neem een kaart van de omgekeerde stapel in 

het midden. 

Scherm jullie kaarten af! 

Je mag niet … 

Je mag … 

Je moet … 

Je moet … 

Mag ik …? 

Denk goed na.  

Alsjeblieft. 

Dank je wel. 

 

 

Parler pour commenter le jeu 

Bravo !  

Super ! 

Bien joué ! 

Tu n’as pas de chance ! 

Tu triches ! 

Bravo! 

Super! 

Goed gespeeld! 

Je hebt geen geluk! 

Je speelt vals! 
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Parler pour terminer le jeu 

J’ai fini ! 

On compte les points ! 

Tu as plus de cartes que … 

Vous avez autant de points que … 

Vous avez moins de points que … 

Qui a gagné ? 

L’équipe 1 a gagné! L’équipe 2 a perdu ! 

 

C’est un jeu ! 

J’ai gagné ! 

Vous êtes ex æquo ! 

Ik ben uit! Ik heb gedaan! 

We tellen de punten! 

Jij hebt meer kaarten dan … 

Jullie hebben evenveel punten als … 

Jullie hebben minder punten als … 

Wie heeft gewonnen? 

Ploeg 1 heeft gewonnen! Ploeg 2 heeft 

verloren! 

Het is een spel! 

Ik heb gewonnen! 

Jullie hebben evenveel! 

 


