GALGJE
Één speler (bedenker), neemt een woord in gedachten en telt de
letters van dat woord. Bijvoorbeeld het woord ‘computer’. Hij zet een
rijtje met evenveel stippen op papier als er letters in het woord zitten. In
dit geval 8 stippen.

Woorden die met galgje
gebruikt worden, mogen niet meer dan 16
verschillende letters hebben. Want als er
17 verschillende letters in het woord zitten,
zullen er maar 9 ‘foute’ letters zijn en wint
de tegenstander altijd.
Variaties zijn mogelijk door de galg in
meer of minder stukken te verdelen, door
het mannetje extra details te geven (zoals
handen, voeten en een gezicht), of door de
galg in het begin al te tekenen en bij foute
letters alleen het mannetje nog te tekenen.
Het spel kan behalve door twee spelers ook
door meerdere personen gespeeld worden.
Hierbij neemt een persoon een woord in
gedachten, waarbij de anderen om de beurt
een letter raden.
Geen extra maatregelen nodig.

De andere speler (rader/s) moet het woord proberen te raden. Hij noemt
een letter, bijvoorbeeld de letter C. Als hij een letter goed raadt, dan wordt
deze op alle stippen gezet waar de letter in het woord voorkomt. In dit
geval wordt de letter C op de eerste stip gezet. Komt de genoemde letter
echter niet voor in het woord, dan tekent de bedenker een onderdeel van de
galg op het papier. Er kan voor worden gekozen, om het gemakkelijker te
houden voor de rader, door de fout geraden letters ook ergens op papier te
schrijven. Hij hoeft dan niet zelf te onthouden welke letters al genoemd zijn.
Heeft de rader(s) nog voordat de galg is afgetekend het woord goed
geraden, dan heeft hij gewonnen. Heeft hij teveel pogingen moeten doen om
het woord te raden en is de galg ‘afgetekend’, dan is hij af. Dan verwisselen
de spelers van rol en wordt een ander de bedenker.
Bij 10 fouten is de galg opgebouwd uit vier stukken (bodem + verticale
balk, horizontale balk, diagonale balk en touw) en het
mannetje uit zes stukken (hoofd, lichaam, linkerarm,
rechterarm, linkerbeen, rechterbeen). Zo ziet de galg
er uit na 10 fouten en als het spel afgelopen is:

