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Hebbes letterspel 

Herkomst onbekend 

Dit is een leuk spel om alle letters en klanken te oefenen waarbij het accent steeds op één 

klank ligt.  Je kunt dit spel thuis doen met je kind dat de letters en klanken moeilijk vindt. Er 

kunnen meer kinderen mee doen. Het is ook een leuk oefenspel op school voor tussendoor.  

Voor dit spel zijn van alle kaartjes drie nodig. Print/kopieer de letters op stevig (gekleurd) 

papier drie maal uit  (zorg dat de kaartjes niet doorschijnen).  

Kies samen een zgn. ‘hebbesletter’  bijv. de b of de eu. Schudt en verdeel de kaartjes over 

het aantal deelnemers die ze op de kop voor zich neerleggen. Om de beurt draait een 

deelnemer een kaartje om en zegt de klank waarna het kaartje in het midden wordt  

neergelegd. De volgende deelnemer neemt een kaartje van zijn/haar stapel en zegt de klank 

waarna ook dat kaartje op de middenstapel wordt gelegd. Zo de kring rond met de klok mee. 

In het midden ontstaat een pot. Als er een kaartje omgedraaid wordt met de ‘hebbesletter’, 

roept de deelnemer die dit het eerst ziet ‘HEBBES!’ Hij of zij krijgt dit kaartje en de pot. Deze  

mag apart gelegd worden of mag bij de eigen stapel gevoegd worden. Het spel stopt 

wanneer alle kaarten op zijn of wanneer alle drie ‘hebbesletters’ gevonden zijn. Winnaar is 

degene die als het spel stopt de meeste kaarten heeft.  

Let op: benoem de letters niet zoals in het alfabet maar zoals ze klinken in woorden. De 

letter s klinkt dan als sss.  

 

Variaties 

- Ieder deelnemer die het eerst ‘HEBBES’ roept, noemt een woord waarin de letter 

voorkomt. Wanneer dat lukt is de pot voor deze deelnemer.  

- Er kunnen ook twee ‘hebbesletters’ gekozen worden. Dit maakt het spel wat 

moeilijker, zeker als de letters qua klank of vorm op elkaar lijken. Doe dit laatste pas 

als de twee letters afzonderlijk redelijk goed beheerst worden.  
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