
 

 

Spexxx  
Snelregels voor in de klas 

 

Doel van het spel 
 

Met ieder rijtje van drie (of meer) van jouw blokjes verdien je direct punten. Als alle blokjes 

gespeeld zijn wint degene met de meeste punten.   

Klaarzetten 
 

 

 

De startspeler 
 

Alle spelers gooien een dobbelsteen. Degene die een drie gooit, mag beginnen. Als er meer spelers 

drie gooien, dobbelen ze nog een keer. Tot er een startspeler is. 

Spelen  
 

In je beurt gooi je de dobbelstenen. Je mag in totaal vier keer gooien, maar als je na een of twee 

of drie keer gooien tevreden bent, mag je ook eerder stoppen. Per worp mag je dobbelstenen apart 

leggen. Wil je ze toch weer gooien, dan mag dat ook. Let goed op dat je niet meer dan vier, dus 4, 

dus VIER keer gooit!  

Je legt de dobbelstenen apart die je wilt gebruiken. Je hoeft dus niet alle dobbelstenen te 

gebruiken.  

De dobbelstenen bepalen op welk coördinaat jij een blokje zet.  

 

Kijk op de achterkant hoe je punten scoort.  

 



 

 

Let op!  
 

Gooi je brons: 4 opeenvolgende nummers (bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4) dan mag je je blokje op een 

bronzen hokje zetten.  

Gooi je zilver: 5 opeenvolgende nummers (bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5, 6) dan mag je je blokje op een 

zilveren hokje zetten.  

Gooi je goud: 5 dezelfde getallen. Dan mag je je blokje op een hokje naar keuze zetten.  

Meteen punten scoren  
 

Zodra je een rij van drie blokje hebt, loop je op het scorebord. De punten die je krijgt hangen af 

van de kleur van de vakjes. De rijen mogen over de grenzen van de gekleurde vlakken gaan.  

 

Let op: 

Had je al een rij van drie en leg je daar later nog 

een blokje aan vast? Dan krijg je alleen de punten 

voor het blokje dat je aanlegt.  

Maak je een rij van 5 blokjes of meer dan krijg je 5 

bonuspunten.  

Maak je een vlak van 9 blokjes (3 x 3) dan krijg je 

25 bonuspunten.  

 

 

Het einde van het spel 
 

Heeft iedereen alle blokjes neergezet, dan is het spel afgelopen. Degene die vooraan staat op het 

scorebord heeft gewonnen. 

 

Zorg je dat het weer compleet is als je Spexxx opruimt: 
 

25 blokjes van iedere kleur 

5 dobbelstenen 

 

 

 

 

 


