
VeegWoord is een spel met letters.
Doel van het spel is om met letters die het programma presenteert woorden te maken 
bestaande uit 3, 4, 5, 6, 7 of 8 letters en op die manier punten te verzamelen.
De naam VeegWoord slaat op de manier waarop de letters aangeraakt moeten worden 
om een woord te vormen.
Als de speler een woord heeft gevormd kan er een controle gedaan worden of het 
woord in de interne woordenlijsten voor komt, is dat het geval zullen de betreffende 
letters uit het spel verdwijnen en worden vervangen door nieuwe letters.
Het spel is afgelopen als de speler 30 maal een goed woord heeft gemaakt.

Het spel beginnen.

Als het speelscherm wordt geopend zal het programma willekeurig letters kiezen en die 
in 11 kolommen van 10 letters zichtbaar maken, soms zal geen letter zichtbaar zijn 
maar een gele ster.
Het puntentotaal staat op nul, het nog te spelen beurten wordt aangegeven de klok 
begint te lopen end de speler wordt uitgenodigd om een woord te maken.

Hoe woorden te maken

Woorden kunnen gemaakt worden door letters in de juiste volgorde met een vinger 
aan te raken onder de voorwaarde dat de vinger tijdens het het bewegen van de ene 
letter naar de volgende letter niet van het scherm los zal komen.
Een volgende letter mag zich in alle richtingen van een huidige letter bevinden zoals 
getoond in onderstaande afbeeldingen:



Indien een letter aangeraakt wordt zal hij van kleur veranderen, om een volgende 
letter te selecteren mag over reeds geselecteerde letters heen bewogen worden zoals 
hieronder getoond.

Om extra punten te verzamelen mag de speler tijdens het maken van het woord de gele 
sterren aanraken, dit heeft geen effect op het te maken woord. Zie onderstaand 

Tijdens het bewegen van de vinger over het scherm zullen de aangeraakte letters 
verschijnen in het gele tekstvlak bovenin het scherm.

Na het loslaten van het scherm krijgt de speler de gelegenheid om het gemaakte woord 
ongedaan te maken via de knop ʻHerstelʼ of te controleren of het woord in de woordenlijst 
voorkomt via de knop ʻControleer woordʼ.
Bij gebruik van ʻHerstelʼ zullen alle letters weer hun oorspronkelijke kleur krijgen en 
verandert het aantal beurten niet.
Als na gebruik van ʻControleer woordʼ blijkt dat het gemaakte woord in de woordenlijst 
voorkomt zal er een punten telling plaats vinden en worden de gebruikte letters en sterren 
vervangen door de bovenstaande letters en zullen aan de bovenkant van het speelveld 
nieuwe letters en/of sterren verschijnen.
Als een woord niet in de woordenlijst voorkomt zal hetzelfde plaatsvinden als bij gebruik 
van de knop ʻHerstelʼ.



De puntentelling gaat als volgt:
- iedere letter heeft een eigen waarde, deze waarde is gelijk aan de waarde van letters bij 

Scrabble.
- een ster geeft 25 punten.
- een 4, 5, 6, 7, 8 letterwoord geeft resp. 5, 10, 15, 20 en 25 punten.

De Woordenlijsten

VeegWoord heeft 6 woordenlijsten voor 3, 4, 5, 6, 7 en 8 letterwoorden, deze woordenlijsten 
bevatten in totaal meer dan 50.000 woorden

VeegWoord 1.0 is een programma van JonkerWare.
Kijk op www.jonkerware-spellen.nl voor informatie over de andere spellen van JonkerWare.


