Handleiding voor het spelen van Wordfeud.
Wat betekent Wordfeud.
Wordfeud werd ontwikkeld door de Noorse ontwikkelaar Haakon Bertheussen.
Wurd fjoed betekent woordenstrijd.
Wat is Wordfeud nu eigenlijk?
Wordfeud valt het best te omschrijven als Scrabble, maar dan op uw smartphone
(IPhone, Android) of tablet (IPad en Android tablet).
Het verschil is dat u bij Wordfeud zelf bepaalt wanneer u een woord legt en hoeveel
spellen u wilt spelen. Geen tijd? Batterij leeg? Geen probleem! U mag namelijk 72
uur de tijd nemen om een nieuw woord aan te leggen. Duurt het langer dan heeft de
tegenstander gewonnen. In totaal kunt u 30 spellen tegelijk spelen en na het winnen
of verliezen van het spel, kunt u de tegenstander uitdagen voor een rematch!
Ook kunt u gebruik maken van de chatfunctie. Zo kunt u elkaar makkelijk korte
berichtjes sturen.
Download Wordfeud en hoe verder
Heeft u nog geen Wordfeud. Het spel kunt u gratis downloaden uit de Appstore
(IPhone/IPad) of de Playstore (Android). Wordfeud is beschikbaar in de volgende
talen: Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Fins, Zweeds, Noors, Deens en
natuurlijk Nederlands
U start het spel op en maakt een Wordfeud account aan. U krijgt daarna meteen de
mogelijkheid om een nieuw spel te starten. Dit kunt u doen door middel van het
uitnodigen van vrienden (via gebruikersnaam of e-mailadres) of u kunt kiezen voor
een willekeurige Wordfeud speler.
Daarnaast kunt u verschillende talen instellen en de opmaak van het bord. De
tegenstander moet uw uitnodiging tot spelen bevestigen en vervolgens wordt het
spel gestart.
Tijdens het spelen van de gratis versie van Wordfeud verschijnen er advertenties die
u weer kunt sluiten.
Wordfeudwoorden maken.
Elke speler krijgt zeven letters. Deze letters worden gedurende het spel automatisch
aangevuld tot deze op zijn. Nadat het eerste woord gelegd is, mogen er alleen nog
maar woorden op het speelveld gelegd worden die aan de reeds aanwezige letters
op het veld gekoppeld kunnen worden.
Met de zeven letters kunt u een woord leggen. Daarna tikt u op spelen. Ook is er de
mogelijkheid om letters te ruilen of een beurt over te slaan, maar dit mag niet meer
dan 3x.
Hoe langer of moeilijker het woord, des te meer punten. Elke letter heeft een eigen
puntenscore behalve de blanco letters.Daarnaast kan dit puntenaantal worden
verhoogd door het woord op speciale vakjes neer te leggen. Dit zijn de gekleurde
DW TW DL vakjes.

DL: 2x de letterwaarde
TL: 3x de letterwaarde
DW: 2x de woordwaarde
TW: 3x de woordwaarde
Als een speler alle zeven letters in één keer gebruikt wordt hij beloond met 40
punten extra.
Wanneer u een woord heeft gelegd kunt u wachten tot uw tegenspeler een woord
legt of u kunt meerdere tegenspelers opzoeken. U kunt ook de Wordfeudapp
afsluiten. Zodra u weer aan de beurt bent krijgt u een Push bericht op uw
smartphone of tablet.
Wanneer is het spel afgelopen?
Het spel is afgelopen als een van de spelers geen letters meer op het bordje heeft,
of als een van de spelers niet binnen 72 uur heeft gespeeld. De overgebleven letters
van de tegenspeler worden dan van zijn/haar totaal afgetrokken waardoor u, als u
achter staat, nog steeds kunt winnen.
Wordfeud Helper (Wordfeud woorden generator)
Wordfeud keurt veel vreemde woorden goed. Probeer daarom de Wordfeud
generator op wordfeudwoorden.nl. U typt hier de letters in waarmee u een woord wilt
maken en u krijgt een overzicht te zien van Wordfeud woorden waarvan u niet wist
dat u ze zo kon neerleggen. Op deze manier raakt U ook uw moeilijkste letters kwijt
zoals de Q en de Y.
Wordfeud maakt gebruik van het Taaltik woordenboek. Deze lijst is zoveel mogelijk
volgens de regels van de Nederlandse Scrabble bond aangevuld en opgeschoond.
Op de website van wordfeud.taaltik.nl kunt u woorden typen en krijgt u een
verklaring waarom sommige woorden wel en andere niet zijn opgenomen in de
Nederlandse lijst woorden van Wordfeud.
Enkele spelregels
Afkortingen die met punten worden geschreven worden niet geaccepteerd
(voorbeeld; m.b.t.). Ook wordt er gekeken naar de uitspraak. Zo wordt de afkorting tv
uitgesproken als teevee en wordt dus niet geaccepteerd.
Woorden die met een hoofdletter gespeld worden zijn niet geaccepteerd. Let echter
op, daar waar het woord Italie niet mag, mag het woord italiaan (restaurant) weer
wel.
Korte gespelde woorden zijn ook niet geaccepteerd. Denk hierbij aan woorden als
wc, IQ of e-mail.

