
Doel van het spel JUNIOR JACHT
Probeer als eerste je verzamelbord vol te krijgen met 
jachtkaartjes. Je wint jachtkaartjes door met drie, vier 
of vijf dobbelstenen hetzelfde plaatje te dobbelen. 
Als je met vijf dobbelstenen vijf verschillende plaatjes 
dobbelt win je de SUPER JACHT en krijg je zelfs zeven 
jachtkaartjes.
 
Spelvoorbereiding 
Voordat het spel voor de eerste keer wordt gespeeld 
moeten de jachtkaartjes voorzichtig uit het stansframe 
worden gedrukt. Leg de jachtkaartjes in stapeltjes op 
tafel. Elke plaatje krijgt z’n eigen stapeltje. Leg nu het 
speelbord naast de stapeltjes. Elke speler neemt nu 
een verzamelbord en legt dat recht vóór zich met de 
afbeelding van dobbelbeker en dobbelstenen boven. 
Kijk welk plaatje staat afgebeeld in de onderste  rechter 
hoek van je verzamelbord. Tijdens het spel moet je 
steeds jachtkaartjes met deze afbeelding van de stapel 
nemen en daarmee je verzamelbord vullen. Iedere 
speler neemt dus een andere afbeelding. Laat de 
JUNIOR JACHT nu maar beginnen !

Hoe wordt er gespeeld
De jongste speler mag beginnen.  Als het je beurt is 
dobbel je de vijf dobbelstenen met de dobbelbeker.  
Nu kijk je welke plaatjes boven liggen. Kies nu welke 
plaatjes je wilt houden en zet deze dobbelstenen op 
het zelfde plaatje op het speelbord. Daarna mag je met 
de overgebleven dobbelstenen nog een keer gooien, 
en ook nu weer kiezen welke plaatjes je wilt houden. 
Je mag, als je aan de beurt bent, maximaal drie keer 
dobbelen. Nadat je gegooid hebt moet je steeds kiezen 
welke plaatjes je wilt houden en met welke je verder 
dobbelt. Je mag na de tweede en derde worp de al 
afgelegde dobbelstenen van het speelbord terugnemen 
en wisselen voor de dobbelstenen die je net hebt 
gegooid.

Puntentelling
Als na de derde worp je beurt voorbij is, kijk je op het 
speelbord hoeveel dobbelstenen er liggen met het 
zelfde plaatje. Als er 3, 4 of 5 liggen met dezelfde 

afbeelding, heb je een zelfde aantal jachtkaartjes 
gewonnen. Dit aantal mag je van het juiste stapeltje 
nemen en in je verzamelbord leggen. Voor alle andere 
plaatjes op het speelbord krijg je deze beurt helaas 
geen jachtkaartjes. 

Goed gegooid ! Je wint vier jachtkaartjes omdat je vier gelijke 
plaatjes hebt gedobbeld.

Super jacht !
Op de onderste rij van het speelbord zie je zes 
verschillende plaatjes van Winnie the Pooh en z’n 
vriendjes. Als je in één worp 5 verschillende plaatjes 
dobbelt, heb je een SUPER JACHT gegooid.  Zet nu alle 
5 dobbelstenen op dezelfde plaatjes van de onderste rij  
zodat iedereen ziet hoe goed je gegooid hebt.  Je hebt 
nu 7 jachtkaartjes gewonnen en je beurt is voorbij. Je 
kunt alleen maar een SUPER JACHT winnen als je de 5 
verschillende plaatjes in één worp gooit.

Nadat de speler de gewonnen jachtkaartjes van de 
stapel heeft genomen en in zijn verzamelkaart heeft 
gelegd, is de beurt voor de volgende speler. 

Winnaar
De speler die het eerst zijn verzamelbord vol heeft met 
jachtkaartjes is winnaar van JUNIOR JACHT.

Nog meer speelplezier met de puzzelvari-
ant
Junior Jacht wordt in deze versie op dezelfde manier 
gespeeld als hiervoor beschreven. Alleen nu worden 
de verzamelborden omgekeerd, met de puzzelzijde 
boven. Als je nu je gewonnen jachtkaartjes in het 
verzamelbord legt moet je ze op de juiste plaats 
leggen en tijdens het spelen de puzzel afmaken. Het is 
duidelijk dat dit alléén lukt als je de jachtkaartjes van 
de goede stapel pakt.

Inhoud: Speelbord, 5 verzamelborden met elk 25 jachtkaartjes, 5 dobbelstenen en 1 dobbelbeker.
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