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Catch: tot 20 
Aantal spelers: 2 
Groepen: �������� 

Materiaal: Getalkaarten tot en met 20 (geen jokers) 
 
Spelregels: 

Neem 12 kaarten uit de stapel en leg ze verspreid op tafel, de getallen naar beneden.  
Speler 1 draait een van deze kaarten om, dit is het startgetal. Speler 2 moet nu twee andere kaarten omdraaien, waarmee hij dit 
getal kan insluiten: dus een getal dat groter is én een getal dat kleiner is. Lukt dit, dan roept hij: ‘Catch’ (‘gevangen’) en mag hij 
alledrie de kaarten hebben. Meteen draait hij één nieuwe kaart om. Nu probeert speler 1 dit getal de ‘vangen’. Let op: je mag 
niet vaker dan twee keer hetzelfde startgetal voor de ander omdraaien. Klopt het niet (bijvoorbeeld beide getallen zijn kleiner 
dan het startgetal, of een van de getallen is even groot als het startgetal) dan draait de speler alledrie de kaarten weer dicht. Nu 

draait hij weer een nieuw startgetal voor de ander open. Zo spelen de spelers door tot alle kaarten op zijn of tot er geen setje 
meer te vinden is. De speler die dan de meeste kaarten heeft gevangen, is de winnaar. 
 
Tips: 
1) Onthoud welke kaarten weer dichtgedraaid worden, daar kun je later gebruik van maken! 
2) Weet je manieren om de ander dwars te zitten? 

 
Catch: tot 100 
Aantal spelers: 2  
Groepen: �������� 

Materiaal: Getalkaarten tot 100 (met 4 jokers) 
 
Spelregels: 
Neem 18 kaarten uit de stapel en leg ze verspreid op tafel, de getallen naar beneden.  
Speler 1 draait een kaart om, dit is het startgetal. Speler 2 moet nu twee andere kaarten omdraaien, waarmee hij dit getal kan 

insluiten: dus een getal dat groter is én een getal dat kleiner is.  
Lukt dit, dan roept hij 'Catch' (‘gevangen’). Hij mag alle drie de kaarten hebben. Meteen draait hij één nieuwe kaart om. Nu 
probeert speler 1 dit startgetal te 'vangen'. Let op, je mag niet meer dan twee keer hetzelfde startgetal voor de ander 
omdraaien. 
Klopt het niet (bijvoorbeeld beide getallen zijn kleiner dan het startgetal) dan draait de speler alledrie de kaarten weer om. 
Daarna draait hij een nieuw startgetal voor de andere speler. Draait hij een joker, dan mag hij zelf bepalen welk getal dit is. 

Zo spelen de spelers door tot alle kaarten op zijn of tot er geen setje meer te vinden is. De speler die dan de meeste kaarten 
heeft 'gevangen' is winnaar. 
 
Tips: 
1) Onthoud de kaarten die weer dichtgedraaid worden, daar kun je gebruik van maken! 
2) Speel in teams (tweetallen), dan kun je overleggen. 

 



 

Catch: tot 1000 
Aantal spelers: 2  
Groepen: �������� 
Materiaal: Getalkaarten tot 1000 (met 2 jokers) 
 

Spelregels: 
Trek 18 kaarten uit de stapel en leg ze verspreid op tafel, de getallen naar beneden.  
Speler 1 draait een kaart om, dit is het startgetal. Speler 2 moet nu twee andere kaarten omdraaien, waarmee hij dit getal kan 
insluiten: dus een getal dat groter is én een getal dat kleiner is.  
Lukt dit, dan roept hij 'Catch' (gevangen). Hij mag alle drie de kaarten hebben. Meteen draait hij één nieuwe kaart om. Nu 
probeert speler 1 dit startgetal te 'vangen'. Let op, je mag niet meer dan twee keer hetzelfde startgetal voor de ander 

omdraaien. 
Klopt het niet (bijvoorbeeld beide getallen zijn kleiner dan het startgetal) dan draait de speler alledrie de kaarten weer om. 
Daarna draait hij een nieuw startgetal voor de andere speler. Draait hij een joker, dan mag hij zelf bepalen welk getal dit is. 
Zo spelen de spelers door tot alle kaarten op zijn of tot er geen setje meer te vinden is. De speler die dan de meeste kaarten 
heeft 'gevangen' is winnaar. 
 

Tips: 
1) Onthoud de kaarten die weer dichtgedraaid worden, daar kun je gebruik van maken! 
2) Speel in teams (tweetallen), dan kun je overleggen. 

 
 
Catch: Breuken 
 
Aantal spelers: 2 
Groepen: �������� 
Materiaal: Breukenkaarten (met 2 jokers) 
 
Spelregels: 
Neem 18 kaarten uit de stapel en leg ze verspreid op tafel, de getallen naar beneden.  
Speler 1 draait een kaart om, dit is de startbreuk. Speler 2 moet nu twee andere kaarten omdraaien, waarmee hij dit getal kan 
insluiten: dus een getal dat groter is én een getal dat kleiner is. Lukt dit, dan roept hij 'Catch' (‘gevangen’). Hij mag alledrie de 

kaarten hebben. Meteen draait hij één nieuwe kaart om. Nu probeert speler 1 dit startgetal te 'vangen'. Let op, je mag niet meer 
dan twee keer hetzelfde startgetal voor de ander omdraaien. 
Klopt het niet (bijvoorbeeld beide breuken zijn kleiner dan de startbreuk) dan draait de speler alledrie de kaarten weer om. 
Daarna draait hij een nieuw startgetal voor de andere speler. Draait hij een joker, dan mag hij zelf bepalen welke breuk dit is. 
Zo spelen de spelers door tot alle kaarten op zijn of tot er geen setje meer te vinden is. De speler die dan de meeste kaarten 
heeft 'gevangen' is winnaar. 

 
Tips: 
1) Onthoud de kaarten die weer dichtgedraaid worden, daar kun je gebruik van maken! 
2) Dit spel is makkelijker als je alleen de breuken met een sterretje neemt. 
3) Wil je het pittig? Speel dan met breukenkaarten en kommagetalkaarten door elkaar! 



 

Catch: Kommagetallen 
Aantal spelers: 2  
Groepen: �������� 
Materiaal: Kommagetalkaarten (met 2 jokers) 
 

Spelregels: 
Neem 18 kaarten uit de stapel en leg ze verspreid op tafel, de getallen naar beneden.  
Speler 1 draait een kaart om, dit is het startgetal. Speler 2 moet nu twee andere kaarten omdraaien, waarmee hij dit getal kan 
insluiten: dus een getal dat groter is én een getal dat kleiner is. Lukt dit, dan roept hij 'Catch' (‘gevangen’). Hij mag alledrie de 
kaarten hebben. Meteen draait hij één nieuwe kaart om. Nu probeert speler 1 dit startgetal te 'vangen'. Let op, je mag niet meer 
dan twee keer hetzelfde startgetal voor de ander omdraaien. 

Klopt het niet (bijvoorbeeld beide getallen zijn kleiner dan het startgetal) dan draait de speler alle drie de kaarten weer dicht. 
Daarna draait hij een nieuw startgetal voor de andere speler. Draait hij een joker, dan mag hij zelf bepalen welk getal dit is. 
Zo spelen de spelers door tot alle kaarten op zijn of tot er geen setje meer te vinden is. De speler die dan de meeste kaarten 
heeft 'gevangen' is winnaar. 
 
Tips: 

1) Onthoud de kaarten die weer dichtgedraaid worden, daar kun je gebruik van maken! 
2) Het spel is makkelijker als je alleen de kommagetallen met een sterretje neemt. 
3) Speel in teams (tweetallen) dan kun je overleggen. 
4) Wil je het pittig? Speel dan met breukenkaarten en kommagetalkaarten door elkaar! 


