
SPELREGELSNL
Het boekje met opdrachten heeft 2 voorkanten, omdat er bij dit 
spel 2 verschillende soorten opdrachten zijn: 24 met wolf en 24 
zonder wolf. OPGELET! Draai het spelbord in de juiste richting, 
zoals aangeduid in de opdracht, alvorens je begint.

Dag-opdrachten met enkel varkentjes
(de wolf wordt niet gebruikt)
Het doel van het spel is om de 3 puzzelstukken op het spelbord te plaatsen 
zodat de varkentjes BUITEN de huisjes blijven.

Plaats de varkentjes op de juiste plaats op het spelbord, zoals aangeduid 
in de opdracht. Soms mag je maar 1 of 2 varkentjes plaatsen. Leg de 
overige varkens opzij, samen met de wolf. Je hebt deze niet nodig voor 
deze opdracht.

Plaats de 3 puzzelstukken met huisjes op het spelbord, zodat de varkentjes 
BUITEN spelen. Je mag de varkens niet op een andere plaats zetten dan de 
aangeduide.

Er is telkens maar één oplossing. Deze kan je op de achterzijde van elke 
opdracht terugvinden (linkerpagina). Wanneer je maar 1 of 2 varkentjes 
nodig had in de opdracht, dan zullen er 2 of 1 vakjes op het spelbord leeg 
blijven.
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Nacht-opdrachten met de wolf
Het doel van het spel is om de 3 puzzelstukken op het spelbord te plaatsen 
zodat de varkentjes binnenin de huisjes terecht komen en beschermd zijn 
tegen de wolf.

Plaats de varkens én de wolf op de juiste plaats op het spelbord zoals 
aangegeven. Ook voor deze opdrachten heb je niet altijd alle varkens 
nodig.

Plaats de 3 puzzelstukken met huisjes op het spelbord zodat de varkens 
veilig BINNENIN de huisjes zitten. De wolf moet natuurlijk buiten blijven. Je 
mag de varkentjes en wolf niet van plaats veranderen.

Er is telkens maar één oplossing. Deze kan je op de achterzijde van elke 
opdracht terugvinden. Wanneer je maar 1 of 2 varkentjes nodig had in de 
opdracht, dan zullen er 2 of 1 huisjes leeg blijven. Er zullen ook altijd 2 
vakjes op het spelbord leeg blijven.

Tips voor ouders en leerkrachten
Hoewel de oplossingen vaak vanzelfsprekend zijn voor volwassenen, kunnen ze toch heel moeilijk 
zijn voor een jong kind. Het op de juiste plaats klaarzetten van de varkentjes en wolf is al een 
grote uitdaging voor veel kinderen van 3 jaar. In het begin zullen de meeste kinderen dan ook 
begeleiding nodig hebben. Je helpt ze echter niet door de opdrachten zelf op te lossen. Moedig ze 
aan door vragen te stellen, zoals:
- Waar denk je dat dit puzzelstuk past?
- Welk huisje zou er over dit varkentje passen?
- Waarom denk je dat dit puzzelstuk daar moet liggen?

Wanneer kinderen de opdrachten nog te moeilijk vinden, dan is het een goed idee om te beginnen 
met het nabouwen van de oplossing.


