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Memory
Memory is een gezelschapsspel dat een
beroep doet op het kortetermijngeheugen
van de spelers. Het spel is door William
Hurter ontwikkeld en verscheen voor het
eerst in 1959 bij de firma Ravensburger. Dit
spel is met meer dan 50 miljoen verkochte
exemplaren in 70 landen het grote
succesnummer van deze firma geworden.

Geschiedenis
Het spel stamt waarschijnlijk uit Japan waar
een soortgelijk spel genaamd kai-awase uit
de zestiende eeuw bekend is. Een
vergelijkbaar spel met de naam Pairs of
Memory finale Beach Memory Toernooi 2006 te Scheveningen
Pelmanism bestond in de negentiende eeuw
in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het in Zwitserland gespeelde Zwillingsspiel met twee spellen
speelkaarten heeft als inspiratie gediend voor Heinrich Hurter, de vader van William Hurter, om een kinderversie te
maken met uit tijdschriften geknipte plaatjes. William werkte in 1958 samen met de illustrator Manfred Burggraf om
aansprekende plaatjes te maken en in februari 1959 verscheen het eerste Memory op de markt.
Kinderen winnen door hun goede kortetermijngeheugen vaak van volwassenen, zodat het een leuk spel is om met
kinderen te spelen.

Het spel
Het spelprincipe
Een even aantal kaarten, waarop paarsgewijs gelijke plaatjes zijn afgebeeld, worden met de beeldzijde naar beneden
neergelegd. Een van de spelers draait twee kaarten naar keuze om en toont de afbeeldingen aan de medespeler(s).
Zijn de plaatjes gelijk, dan worden de kaarten door de speler van tafel genomen en bewaard, en moet deze speler een
nieuwe poging doen twee kaarten met identieke afbeelding te vinden. Als een speler twee verschillende plaatjes
omdraait, worden deze weer met de beeldzijde naar beneden gelegd en is de volgende speler aan de beurt.
Een speler hoeft de twee kaarten niet tegelijk om te draaien. Hij kan een kaart omdraaien en bekijken en daarna
beslissen welke kaart hij als tweede pakt.
Er wordt gespeeld tot alle kaarten van de tafel zijn genomen. De speler met de meeste kaarten wint.
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Wedstrijdspel
Voornamelijk in Duitsland worden Memory-wedstrijden gehouden. Bij Memory als wedstrijd worden de volgende
extra regels gehanteerd:
• Er wordt gespeeld door twee spelers.
• Er wordt gespeeld met 32 paren die bij aanvang in een vierkant van acht bij acht kaarten worden neergelegd.
• Wanneer beide spelers aan het einde van het spel 16 paren hebben, dan wint de speler die het laatste paar heeft
opgeraapt.
• Wanneer beide spelers, om strategische redenen, weigeren een nog onbekende kaart om te draaien, dan worden de
resterende kaarten onder de spelers verdeeld.
In de praktijk betekent de laatste extra regel dat de speler die achter staat risico moet nemen om, zij het met een
kleine kans, alsnog te winnen.

Strategie
In het wedstrijd-Memory hanteren de spelers twee strategische principes.
Geef geen informatie weg
Na de eerste beurt draait een speler eerste een onbekende, niet eerder gedraaide kaart. Als de bijbehorende
kaart eerder is gedraaid, dan wordt deze erbij gepakt (men gaat ervan uit dat de spelers de kaarten perfect
onthouden). Als de eerste kaart de eerste is van een nieuw paar, dan wordt als tweede kaart een reeds bekende
kaart omgedraaid. De reden is dat op deze manier het risico wordt vermeden om als tweede een kaart te
draaien waarvan de bijbehorende kaart al eerder is omgedraaid. Dit zou een paar 'weggeven' aan de
tegenstander.
Breek het laatste paar niet aan
Dit principe is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat er nog 12 kaarten (zes
paren) op tafel liggen. Als daarvan eerder reeds vijf kaarten zijn omgedraaid is er dus nog één paar waarvan
geen van de kaarten is omgedraaid. Op dit punt in het spel is het omdraaien van een onbekende kaart een
risico. Als het een deel van het laatste paar is, is de kans hier een paar van te maken 1/6. Als deze speler er
geen paar van maakt, dan kan de tegenstander een onbekende kaart omdraaien en, als hij een goed geheugen
heeft, het spel uitmaken. De tegenstander raapt dus met een kans 5/6 alle paren op.
Weet je een paar te vinden, pak dan eerst de kaart die je niet zeker weet
Dit is een fout die veel gemaakt wordt. Bijvoorbeeld, de vorige speler heeft een plaatje met een olifant
omgedraaid. Je hebt de andere olifant al eerder gezien, maar je weet niet precies meer waar die lag. De tweede
olifant weet je natuurlijk met zekerheid. Probeer dan eerst die eerste olifant te vinden. Heb je het mis, dan kun
je als tweede kaart nog iets anders zoeken.
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Wedstrijden
In Duitsland worden al langer Memory-toernooien gehouden. Sinds 1990 wordt jaarlijks in oktober in Essen het
Deutsche Memory-Meisterschaft gehouden.
Ravensburger heeft in 1992/1993 een Europees kampioenschap Memory georganiseerd. Zowel bij de kinderen als bij
de volwassenen werd een Duitser kampioen.

Het merk
'Memory' bleek voor Ravensburger een kassucces en het spel is door velen nagemaakt. Ravensburger heeft 'Memory'
als merk gedeponeerd en voert jaarlijks meer dan honderd rechtszaken in geval van naar hun mening misbruik van
de naam.
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Paginabronnen en auteurs
Memory Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=25459577 Auteurs: Advance, Algont, Dolledre, Dragonfly1, Falcongj, Florrat, Handige Harrie, Kleuske, Lexw, Memo081,
Michiel1972, MoiraMoira, MrBlueSky, Muijz, SdeVries, Tilanus, Timk70, Vis met 1 oog, 5 anonieme bewerkingen
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