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Schud de drie rode bonuskaarten en leg (zonder te kijken) één kaart naast elk 
vraagtekenvakje op het bord (zie afbeelding). 

Als je pion eindigt op een vraagtekenvakje, pak je de kaart die ernaast ligt en je volgt de 
aanwijzingen van de kaart. Je hoeft niet precies op een vraagteken uit te komen. Als de 
kaart bij dat vraagteken al gepakt is, doe je gewoon niks. 
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VAN GEELEN VAN GEELEN 

PIMPEL PIMPEL 

GROENEWOUD GROENEWOUD 

ROODHART ROODHART DE WIT DE WIT 

BLAAUW VAN DRAET

INHOOUD
Tweezijdig speelbord met 

Landhuis en Boulevard, 

gele moord-envelop, blocnote 

met detectiveblaadjes, 

zes pionnen, zes wapens, 

27 zwarte CLUEDO-kaarten, 

drie rode bonuskaarten, 

twee dobbelstenen 

Kies je eigen avontuur

88++
LEEFTIJD

3-6
SPELERS
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NU JE HET DOSSIER HEBT GELEZEN, kun je het spel klaarleggen.

HET LANDHUIS DOSSIER 
Hedenavond is Samuel Swart vermoord aangetroff en in zijn landhuis! Detectives ontdekten zes 
verdachten en zes wapens in de negen kamers van het landhuis, maar wisten de zaak niet op te 
lossen. Dus nu is het aan jou om uit te vinden wie de moord gepleegd heeft! 
Om het spel te winnen, moet je drie dingen over deze moord uitvinden.

1. Wie heeft het gedaan? 2. Met welk wapen? 3. Waar?

WAAR? Dit zijn de locaties.
Een van deze locaties is de plaats van de misdaad. Jij moet uitzoeken welke. 

LEES VÓÓRDAT JE GAAT SPELEN het dossier hardop voor aan alle spelers.

WIE? Dit zijn de verdachten. 
Een van deze zes verdachten is de moordenaar. Jij moet uitzoeken wie. 

WAARMEE? Dit zijn de wapens. 

Touw Dolk Engelse sleutel Pistool Kandelaar Loden pijpTouw Dolk Engelse sleutel Pistool Kandelaar Loden pijp

Een van deze wapens is het moordwapen. Jij moet uitzoeken welk.

BinnenplaatsBinnenplaats Spelletjeskamer Kantoor Eetkamer Garage Zitkamer KeukenKantoor Eetkamer Garage Zitkamer Keuken Slaapkamer BadkamerSlaapkamer Badkamer

CLUEDO – LANDHUIS 
Dit spel omvat twee verschillende versies van CLUEDO, het Landhuis-spel en het Boulevard-spel. Leg 
voor het Landhuis-spel de drie rode bonuskaarten en de zes Boulevard locaties terug in de doos. Deze 
heb je niet nodig bij het CLUEDO Landhuis-spel. 
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PIMPEL DE WIT ROODHART GROENEWOUD VAN GEELEN PIMPEL DE WIT ROODHART GROENEWOUD VAN GEELEN 
BLAAUW VAN BLAAUW VAN 

DRAET
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•  Geef elke speler een 
detectiveblaadje en een pen (niet 

inbegrepen). Ssst! Hou je detectiveblaadje 
altijd verborgen voor de anderen!

• Nu kruist elke speler – zonder dat iemand 
dat kan zien – z’n eigen zwarte kaarten én 
de kaarten die goed om naast het speelbord 
liggen af. Jouw kaarten zitten niet in de 
envelop, dus ze zijn niet betrokken bij de 
moord!

• Tijdens het spel krijg je kaarten van andere 
spelers te zien. Elke keer dat je er eentje ziet, 
kruis je hem af op je detectiveblaadje. 
Hij zit niet in de envelop, dus hij is niet 
betrokken bij de moord.

444444

• Schud alle overgebleven zwarte 
CLUEDO kaarten door elkaar.

• Leg een aantal kaarten met de goede kant 
omhoog naast het speelbord. Het aantal spelers 
bepaalt hoeveel kaarten je neerlegt. 

• Verdeel alle overige kaarten met de goede kant 
omlaag over spelers. Ssst! Iedereen moet z’n 
kaarten verborgen houden voor de anderen! 

3333

• Vergeet niet de drie rode 
bonuskaarten en de zes Boulevard 

locaties terug te leggen in de doos. Die 
worden niet gebruikt in het Landhuis-spel. 

• Sorteer de overige zwarte CLUEDO-kaarten 
in drie stapeltjes: wapens, verdachten en 
locaties. 

• Schud elk stapeltje afzonderlijk en leg ze 
met de goede kant omlaag op tafel. 

• Pak zonder de kaarten te bekijken de 
bovenste kaart van elk stapeltje en doe 
deze 3 kaarten in de gele moord-envelop. 
Dit zijn de verdachte, het wapen en de locatie 
die bij de moord betrokken zijn!

• Leg de moord-envelop naast het speelbord. 

22222222

NU BEN JE BIJNA KLAAR OM TE SPELEN. Op de volgende bladzijden lees 
je hoe het spel werkt. 

• Zet alle zes de 
wapens en alle zes de 

pionnen in het midden van 
het bord (ook als er minder 
dan zes spelers zijn).

• Elke speler kiest een 
verdachte. Je gebruikt 
de pion van deze 
kleur om te spelen 
en door het landhuis te 
verplaatsen. 

111111111

VOORBEREIDING 
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Elke speler krijgt een aantal kaarten. Hou je 
kaarten verborgen voor de andere spelers! 
De kaarten die je hebt zijn niet bij de moord 
betrokken.

SPELERS 
3
4
5
6

AANTAL KAARTEN
6
6
3
6

33

Deze drie kaarten zijn betrokken bij 
de moord. Om te winnen, moet je 
uitvinden welke kaarten dat zijn! 
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    GEHEIME GANGEN
• De hoekkamers van het bord zijn verbonden door geheime gangen. Als je pion aan het 

begin van je beurt in een van deze kamers staat, mag je (als je dat wilt) de geheime 
gang gebruiken in plaats van te gooien. Om door een geheime gang te gaan, zeg je dat 
je dat doet en dan zet je je pion in de locatie in de tegenover gelegen hoek. Let op: op 
de Boulevard zijn geen geheime gangen.

• Iedereen gooit de dobbelstenen. Wie het hoogst gooit begint en het spel gaat met de 
klok mee verder.

• Los de moord op! Om te winnen, moet jij als eerste speler uitvinden welke verdachte, 
welk wapen en welke locatie er in de moord-envelop zitten. 

1.1.1.1.1.1.11111 BBBBBBepepepepepepepe aaaaaaaaaaaalllllll wiwiwiwiwiwiwie e e e ee e mamamamamamamm gg g g g g bebebebebebegigigigigigigigginnnnnnnnnnnnnnenenenenenenenennnnnnn.....

2222.2.2.2.2.22 AlAlAlAlAlAlss s s s s jejejejejejejj aaaaaaaanananananaana ddddddde e e eee ee bebebebebebebeururururururt t t tt tt bebebebebebebentntntntntnt,, ,,, , , vevevevevev rprprprprprrpr lalalalalal atatatatattats s s s sss jejejejejeee jjjjje e e e e pipipipipipipiononononononon....

JiJiJiJiJiJJijjjjjjjjjj bebebebebebebebebentntntnttntntn VaVaVaVaVaVaVaVaannnnnnnnnn GeGeGeGeGeGeGeGeGGeGeGeelelelelelelleleleneeneneneneneenen. .. JeJeJeJeJeJJeJeJJJe gggggggggoooooooooooooooooitititititittiti zzzzzzzzevevevevevevvevevee eneneneneneneneee eeeeeeeen n nnn nnn veveveveveeveveveverprprprppprprprppplalalaalalalalalalaatatatatatatatattatststststststststtsts zzzzzzzzoaoaoaoaoaoaoaoaoa slslslslslslslslsss
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngngngngngngngngngggnggggegegegegegegegegegeveveveveveveveevveveneneneneneneenennnn vvvvvvvvvvvanananannnannna dddddddddddeeeeeeeee ssssssssspepepepepeppepeellllllllllllletetetetetetetettjejejejejejejejejeeskskskskkskskkkkkskamamamamamamammamerererererererrre nnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarr r r r rr r dedededededededdedde slslslslslslslss aaaaaaaaaaaaaaaaaaa pkpkpkpkpkpkpkpkkpp amamamamamamamamammmerererererererereee ....

HET SPEL

Probeer elke beurt een andere locatie te bereiken. Start je beurt door je pion te 
verplaatsen aan de hand van je worp met de dobbelstenen, of (als je in een hoekkamer 
staat) door een geheime gang te gebruiken. 

    GOOIEN
• Gooi de dobbelstenen en verplaats je pion het gegooide aantal vakjes over het bord. 
• Je mag vooruit, achteruit en opzij door een gang verplaatsen, maar niet schuin. 
• Probeer altijd een kamer binnen te gaan (aan het begin is elke locatie goed). Je hoeft 

niet precies uit te komen op een locatie. Als je meer gegooid hebt, stop je gewoon 
als je pion de locatie bereikt heeft en je zet je pion erop.

• Je mag in één beurt niet twee maal dezelfde locatie binnengaan. 

44
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• Als je een kamer binnengaat, moet je stoppen en een 
vraag stellen over één verdachte, één wapen én over de 
locatie waar je pion staat. 

• Als je bijvoorbeeld in de garage bent, zou je kunnen 
vragen: “Was het Roodhart met het touw in de garage?” 
Tip! Probeer te vragen naar verdachten, wapens 
en locaties die je niet hebt afgekruist op je 
detectiveblaadje.

• Zet de pion van de door jou genoemde verdachte en het genoemde wapen op de locatie bij 
jouw pion. 

• De speler links van je moet nu als eerste proberen je vraag te beantwoorden. Als hij/zij een van 
de door jou genoemde kaarten heeft, moet hij die stiekem aan je laten zien. Je hoeft nooit meer 
dan één kaart te laten zien! 

• Als hij/zij geen van de door jou genoemde kaarten heeft, kan 
hij je vraag niet beantwoorden en de vraag gaat door naar de 
volgende speler. Zo gaat het verder totdat iemand je één kaart 
heeft laten zien. 

• Kruis de kaart die iemand je heeft laten zien af op je 
detectiveblaadje. Deze zit niet in de envelop en is dus niet 
betrokken bij de moord.

• Laat de pion en het wapen dat je verplaatst hebt naar de plek 
waar jouw pion staat gewoon staan. Als de verplaatste pion 
van een andere speler is, mag deze speler als hij/zij weer aan 
de beurt is een vraag stellen zonder eerst te verplaatsen. 

• Nu is je beurt voorbij. De speler links van je is aan de beurt – 
ongeacht wie je vraag beantwoord heeft.

3.3.3.3.3.3333 SSSSSSStetetttetetet l l lll eeeeeeeeeeennnnnnn vrvrvrvrvvvv aaaaaaaaaaaaa g g g ggg enenenenennen kkkkkkkririririjgjgjgjgggjggg eeeeeeeeeeeeeeeneneneneeeneeee aaaantntntntntnn wowowowowowowoorororororord.d.d.d.ddd

WaWaWaWaWaWaWWaWWaWWaWWWaWWW t t tt t tt tt gegegegegegeggegegg bebebebebbebebebebbebebebeururururuurururu t t t tt ttt tt ererererererererer aaaaaaaalslslslsslslsss nnnnnnnnnieieiieieieeeeieieeemamamamamamamamamamamandndndndndndndnddd mmmmmmmmme e e ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeen n n nnnnnn kakakakakakakakakkaarararararararart t t t t t tt kakakakakakakakaan n n nn nnnnn lalalalalalalalateteteteteteteteen nnn nnnnnn ziziziziziziziz enenenenenennennene ???????

4.4.4.444.44.4.4. TeTeTeTeTTeTeTeeTensnsnsnsssnnnsn lololololl ttttttttttte e e ee bebebebebeeebeb ëiëiëiëiiëë ndndndnddndnnn igigigigiggg jjjjjje e e e jejejejeej bbbbbbbeueueueueueueeueurtrtrtrrrrtrt ddddddddoooooooooooooooooooo r r r r r opopopopopopopo jjjjjje e e e eeee444444 TTTTT llll tttttttt bbbb ëiëiëi ddddddddiiiii jjjj jjj bbbbbbbbb tttt dddd jjjj
dededededededeeeteteteteteetectctctctctctctivivivivivivivebebebebebebebeee lalalalalalalaaaaadadadadadadaaaaddjejejejejejje aaaaaaaaaanananananannan tttttte e ee eee krkrkrkkrkrruiuiuiuiuiuu sesesesesesen n n n nn wawawawawawat t tt t t jejejejejeje oooooontntntntnntntn dedededededektktktktktktkk hhhhhhhebebebebebebebebe t.t.t.t.t.t.t

JiJiJiJiJiJJJiJiijjjjjjjjj bebebebebebebebbbentntntntntntntntnt BlBlBlBlBlBlBBlBlBlaaaaaaaaaaaaaaaaauwuwuwuwuwuwuwuwwu vvvvvvvvvvvvvanananananananan DDDDDDDDrararararararaarrrr etetetetetettet.... JJJJJJJJeeeeeeeeeee zezezezezezezzeezeet t t t tttttt RoRoRoRoRoRoRRoRoododododododododdddhahahahahahahahahaaah rtrrtrtrtrtrrtrrttt enenenenenenene hhhhhhheteteteteteteteete totototototototototoototott uwuwuwuwuwuwwwuwwwuwwu bbbbbbbbbijijijijijijijijiijj
jejejejejejejee iiiiiiiiiin n n n n nn n dededededededededededdddde gggggggggggggararararararararra agagagagagagaggagagggge ee e ee e eneneneenenen jjjjjjjjjjeeeeeeeee ststststststststs elelelelelelele tttttttt jejejejejeeejejeejje vvvvvvvvvvvrararararararrarrrraraaraaagagagagagagagagagg:: : : ::: “W“W“W“W“W“W“W“W“W“W“WWasasasasasasasasaa hhhhhhhhetetetetetetetettete RoRoRoRoRoRoRoRoRRR odododododododododdo hahahahahahahahahartrtrtrtrtrtrtrrrt

memememememememeett t tt ttttt heheheheheheehet t t t tttt tototototootootoouwuwuwuwuwuwuwuwuwu iiiiiiin n n nnnnn dedededdededededee gagagagagagagagagggaararararararararaaagegegegegegegegegeeegegeegegg ?”?”?”?”?”?””?””?”?””

Als je alle kaarten van de andere spelers hebt afgekruist op je 
detectiveblaadje, BEN JE KLAAR OM DE MOORD OP TE LOSSEN!
Sla om en lees hoe je wint. 

Als je niet blufte en een vraag over een van je eigen kaarten stelde, 
heb je een kaart ontdekt die in de envelop zit! 

Een andere 
speler laat je een 
kaart zien. Het is 
Roodhart. Kruis 
Roodhart af op je 
detectiveblaadje.

5

WAS HET ROODHARTMET HET MET HET TOUWIN DE GARAGE?GARAGE?
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EEeEeEeEeEeE nnnnn bebebebeb scscscscchuhuhuhuhhhuuuldldldlddlldldlddigigigigi inininnnng g g gg ggg uiuiuiuiiuu tstststsprprppprprekekekekekekeeeeeeeeeeekekenenenen

KlKlKlKlKlKlKKKlK opopopopopopooptetetetetete jjjjjjjje ee e e ee bebebebebebebeescscscscscscscs huhuhuhuhuhuh ldldldldldldigigigigigigigigigginininninininng?g?g?g?g?g?gg?

Als je denkt dat je weet welke drie kaarten in de moord-envelop zitten, mag je als je aan de beurt 
bent een beschuldiging uitspreken waarin je de drie kaarten noemt die volgens jou bij de moord 

betrokken zijn. Zeg je beschuldiging hardop: “Ik beschuldig 
Groenewoud, met de loden pijp in de eetkamer!” Dan 

controleer je, zonder dat iemand anders het kan zien, de 
kaarten in de envelop.

JA, IK HADJA, IK HAD 
ALLE DRIE DEALLE DRIE DE 
KAARTEN GOED!KAARTEN GOED!

Je wint! Gefeliciteerd, je hebt de moord 
opgelost! Laat de kaarten uit de moord-
envelop aan iedereen zien.

NEE, IK HADNEE, IK HAD 
IETS FOUT!IETS FOUT!

Oeps! Je hebt een foutje gemaakt en 
je bent af. Stop de kaarten zonder dat 
iemand ze kan zien terug in de moord-
envelop – vertel de andere spelers niet 

welke kaart(en) je fout had!
• Hou je kaarten verborgen en blijf 

de vragen van andere spelers 
beantwoorden. 

• Je mag zelf geen vragen meer stellen of 
beschuldigingen uitspreken. 

Als je een gewone vraag stelt, moet je de locatie waar 
je pion staat noemen. Wanneer je een beschuldiging 

uitspreekt, hoef je niet de locatie van je eigen pion te 
noemen. Je mag elke locatie op het speelbord kiezen. 

IK BESCHULDIG
GROENEWOUD,

MET DE LODEN PIJP LODEN PIJP 
IN DE EETKAMER! EETKAMER! 

ZÓ WIN JE!

WaWaWaWaaWaWaWaWWWatttttt gegggegegeg bebebebebebebeeeeururururrrt t t ttt erererererr aaaaalslslslsslll iiiiedededededde ererereree eeeeeeeeeeeeennnnnn heheheheheheh t t t t mimimimimmmm s s s s ssss heheheheheheheeefefefefefeft?t?t?t?t?t?

• Als alle spelers een fout maken in hun beschuldiging, blijft de moord onopgelost. Haal de 
kaarten uit de envelop en kijk welke verdachte ermee wegkwam!
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Om het spel meer zoals klassiek CLUEDO te spelen, kun je de volgende spelvariatie bij de 
voorbereiding gebruiken om het aantal kaarten dat goed om gelegd wordt te bepalen.

Gebruik de andere kant van het speelbord om het Boulevard-spel te 
spelen. Je speelt het net zoals het Landhuis-spel, met de volgende 
veranderingen:

CLUEDO – BOULEVARD

SPELERS
3
4
5
6

AANTAL KAARTEN 
0
2
3
0

Hedenavond is Graaf Grijs vermoord aangetroff en op de Boulevard! Detectives ontdekten zes 
verdachten en zes wapens op de zes locaties van de Boulevard, maar wisten de zaak niet op te 
lossen. Dus nu is het aan jou om de moord op te lossen! 

Doe de negen Landhuis locaties in de doos. Voor dit spel gebruik je de zes kaarten met 
Boulevard locaties.

Gebruik deze tabel om te bepalen hoeveel kaarten er goed om worden gelegd.

SPELERS
3
4
5
6

AANTAL KAARTEN 
0
3
0
3

Let op dat je de Boulevard kant van de detectiveblaadjes gebruikt.

HET BOULEVARD DOSSIER

Strandhuis Speelhal Strand Surfshop Jetski-verhuur ReuzenradStrandhuis Speelhal Strand Surfshop Jetski-verhuur Reuzenrad

KLASSIEK CLUEDO VARIATIE
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