
Het leven van een schaap in Wijnbergen is niet
makkelijk. De enige variatie die je krijgt, is elke week

een ander grasveld om op te grazen. Maar jij wil
meer! Het is tijd om op eigen poten te gaan staan.

Je gaat op kamers! 

Verzamel je eigen uitzet en probeer onderweg
zoveel mogelijk schapen over te halen om ook in

jouw studentenhuis te komen wonen, want met elk
schaap dat erbij komt, wordt de huur goedkoper.

Makke
lammetjes Dit spel is bedacht in 44 min., terwijl

wij een aflevering van De Spelletjes
Vrienden Podcast maakten. Is het
daarom een geweldig spel? Zeker

niet. Is het een vermakelijk spel met
fouten? Dat hopen wij wel! Benieuwd

naar het verhaal achter 'Makke
Lammetjes'? Luister onze podcast!

Tijdens het spelen van deze 'Draw & Write' maak je routes naar uitzet en schapen. Je speelt
totdat de kaarten op zijn of totdat iemand de finishvlag (links bovenin) bereikt. De speler die

aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint.

De startspeler is de speler die voor het laatst een schaap geaaid heeft. Diegene krijgt de
startspelerkaart. Als je aan de beurt bent, draai je de bovenste kaart van de stapel om. Op deze

kaart staan 2 opties. De actieve speler kiest welke optie (meestal een getal) hij wil gebruiken.
De overige spelers mogen de andere optie gebruiken, maar hoeven dat niet te doen.

Als de speler een getal gekozen heeft, schrijft hij dat in een vak op de weg. Daarbij moet hij
starten bij het startpunt (het magazijn van De Spelletjes Vrienden). De cijfers die volgen moeten
aansluitend zijn aan één van de andere cijfers. Alle cijfers moeten oplopend zijn, maar je mag
cijfers overslaan. Je mag geen vakken overslaan en je mag niet dezelfde getallen na elkaar

noteren. Na de 6 begin je weer opnieuw met tellen. Bijvoorbeeld: 1 - 2 - 4 - 6 - 1 - 4. Of: 1 - 3 -
5- 6- 3- 4- 5 Etc.

Kun je als actieve speler niet? Dan mag je een vakje afkruisen in de kolom aan de rechterkant
van je blad onder 'gemiste beurt' en mogen de andere spelers uit beide getallen kiezen. Heb je
drie vakjes afgekruist? Dan mag je direct een getal naar keuze invullen. Let op: je mag alleen

een gemiste beurt afkruisen als actieve speler (als het jouw beurt is). Als je in de beurt van een
andere speler niet kan, heb je pech. Kun je een getal invullen als actieve speler? Dan moet je
deze invullen. Ook als je 'm liever niet invult. Alleen als passieve speler mag je kiezen of je het

overige getal invult of niet.
Omdat de wegen rond lopen, kan het zijn dat je routes 'elkaar tegenkomen'. Zijn er twee

naastgelegen getallen bij het vakje waar je in wil schrijven? Dan kies je het hoogste
naastgelegen getal als uitgangspunt. Je nieuwe getal moet dus hoger zijn dan dat.

Regels

Voorbereiding
Print de kaarten en knip ze uit over de stippellijn. Print voor iedere speler een spelersblad.

Tip: gebruik dik papier om te voorkomen dat je door de kaarten heen kunt kijken (maar hé, dit is
slechts een print & play spel). Schud de stapel met kaarten (en ja, dat moet je een beetje

creatief doen met papieren kaarten, maar dat heb je er wel voor over toch?).



Sommige schapen zijn lastig te overtuigen. Bij die bollen wol moet je alles uit de kast halen om
ervoor te zorgen dat ze zich bij jouw clubje aansluiten. In die schapen staat een getal dat je

minimaal in moet vullen in het vak naast ze, om ze toe te kunnen voegen aan je studentenhuis.
Als er een 4 in staat, heb je dus een 4 of hoger nodig om het schaap af te mogen kruisen.

Uitzet
Langs de routes vind je ook uitzet. Heb je een getal ingevuld in een vak naast een uitzet-item

(tafel, stoel, etc.)? Dan mag je de uitzet omcirkelen. In de kolom aan de rechterkant van je blad
omcirkel je hetzelfde soort uitzet, zodat je ziet wat je allemaal al verzameld hebt.

Bonus
Ook kun je langs de routes bonussen vinden. Heb je een getal ingevuld naast een bonus? Dan
kruis je de bonus door en voer je hem meteen uit. Is het niet duidelijk wat de bonus inhoudt?

Hieronder vind je een legenda met uitleg bij de symbolen.

Score
Het spel eindigt als de stapel met kaarten op is of als een speler de finishvlag bereikt. In dat
laatste geval mogen alle andere spelers nog één keer. De speler die gefinisht is, mag geen

enkel getal meer opschrijven. 

Daarna wordt de score berekend. Vermenigvuldig je schapen met je verzamelde uitzet voor je
tussen-score (A). Tel vervolgens de bonussen erbij op om je totaalscore te berekenen. De

speler met de hoogste score wint. Bij een gelijkspel, wint de speler de meeste schapen heeft
overgehaald. Als het dan nog gelijkspel is, wint de speler die de meeste wollen truien in de kast

heeft liggen.

Schapen
Langs de routes vind je schapen. Heb je een getal
ingevuld in een vak naast een schaap? Dan heb je

het schaap overgehaald om ook in jouw
studentenhuis te komen wonen en mag je hem
inkleuren. In de kolom aan de rechterkant van je
blad kleur je ook een schaap in, zodat je in één
oogopslag kunt zien hoeveel schapen er al in je

studentenhuis wonen.

Kijk je liever een video over de
spelregels? We hebben de uitleg ook

opgenomen! Scan de QR code om onze
video te kijken.

Bekijk het maar.
Ik ga op mezelf.

Vragen? Stuur ons een berichtje op
Facebook, Instagram of in de live
chat op despelletjesvrienden.nl!

despelletjesvrienden.nl



?

Symbolen
Vul (als je wilt) direct ook het andere getal van de kaart in.

Vul een getal naar keuze in.

?
Vul direct een getal naar keuze in op het blad van een andere speler. Vul je een
getal bij een bonus in? Dan vervalt de bonus. Schapen en uitzet tellen wel
gewoon.

Je bent direct nog een keer aan de beurt (de andere spelers mogen
nogmaals de optie kiezen die jij niet kiest). Verzamel je deze bonus in de
laatste beurt? Dan schud je de stapel kaarten en trek je de bovenste kaart,

10 10 bonuspunten

Een portaal: je mag het getal dat je naast het vakje met een portaal schrijft,
ook direct naast het vakje met het andere portaal neerzetten. Op die manier
kun je ook daar je route uitbreiden.

5 5 bonuspunten

X Je beurt gaat niet door. De volgende speler is direct aan de beurt.

Een schaap op een kaart betekent dat je direct een schaap mag afkruisen.

Als je een getal invult bij de finishvlag dan heb je al je schaapjes op het droge
en het einde van de route bereikt. Alle andere spelers zijn nog één keer aan de
beurt, maar jij mag geen enkel getal meer opschrijven. 

Als er niet voldoende kaarten zijn om iedereen nogmaals aan de beurt te laten
komen, dan is het spel gewoon afgelopen na de laatste kaart. Je hebt
uiteraard nog niet gewonnen. Ook als iemand de finishvlag bereikt, tel je zoals
gebruikelijk de punten en wint de speler met de meeste punten.

3  5of Je mag kiezen welk getal je opschrijft.

Wir wollen wol!
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