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Dragondice DRAGON DICE     Dragon Dice is een spel waarbij de dobbelstenen gebruikt worden als legers 

van verschillende fantasy-rassen. De dobbelstenen worden gebruikt om tegenstanders aan te vallen, 

magie te gebruiken en terrein te veroveren. De tactiek ligt voornamelijk in het bouwen van een 

leger. Het doel van het spel is te winnen door als eerste twee gebieden te veroveren of door als 

enige nog eenheden in het spel te hebben.      

SFR Inc. Dobbelspel 2 4 10 30-90

Kolonisten van Catan: 

Dobbelspel

DE KOLONISTEN VAN CATAN: Dobbelspel     In dit spannende spel bouwen de spelers Catan 

worp na worp op. Elke straat en elke nederzetting levert punten op. Als je aan de beurt bent, mag 

je drie keer met de dobbelstenen gooien om een combinatie samen te stellen waar je wat aan hebt. 

Gooi je geen enkele combinatie, dan krijg je strafpunten. Dat kun je voorkomen door ridders te 

kopen, die je de mogelijkheid geven om een dobbelsteen naar een bepaalde grondstof toe te 

draaien. Dit vlotte dobbelspelletje speel je weg in een klein half uurtje en past prima in je 

reisbagage.

999 games Dobbelspel 1 4 7 15

Regenwormen REGENWORMEN     Regenwormen is een luchtig dobbelspel, waarin de spelers steeds alle 

dobbelstenen met een gekozen symbool opzij leggen om te sparen voor een lekkere portie 

regenwormen. Soms is de portie al door een andere speler gereserveerd, maar dat geeft niets. Die is 

hem dan gewoon kwijt!

999 Games Dobbelspel 2 7 8 20

Yahtzee YAHTZEE     Elke speler krijgt een scoreblad waarop na elke beurt een vakje ingevuld moet 

worden. Bij een beurt gooi je bij je eerste worp steeds met alle vijf de dobbelstenen. Daarna mag je 

tot twee keer één of meer (zelf te kiezen) dobbelstenen opnieuw rollen. Tenslotte kies je een vakje 

uit waar je de score in vermeld. De vraag is daarbij natuurlijk steeds ‘Waar?’...  Wie een ‘yahtzee’ 

(= 5 gelijke dobbelwaarden) weet te gooien scoort onmiddellijk 50 punten. Lukt dit meermaals in 

hetzelfde spel, dan behaal je wellicht een monsterscore.

Unknown Dobbelspel 1 6 9 15-45
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