
J U M B O  D O M I N O  
 

 

Doelstelling 

100 punten verzamelen ! 

 

Spelregels 

Zie achterkant. 

 

 

Onderdelen 

* Blauwe doos 

* 28 zwarte plastieken stenen 

 

 

 

Schade of verlies: 

* Indien er een steen stuk of verloren gaat, is het spel onbruikbaar en wordt de kost van een 

nieuw reuze domino spel doorgerekend. 

* Andere: Wordt bepaald a.d.h.v. de ernst. Indien de waarborg ontoereikend is t.o.v. schade 

of verlies, dan kunnen extra kosten worden aangerekend aan de ontlener. 

 

 

 

 

 

 



Basis spelregels 

 

 Alle stenen worden met de ogen naar de onderkant gelegd (de voorraad). 

 Iedere speler krijgt (koopt) bij het begin van het spel een aantal stenen:  

o bij 2 spelers zijn dit 7 stenen; 

o bij 3 of 4 spelers zijn dit er 5. 

 De spelers leggen deze stenen, onzichtbaar voor de tegenstanders (maar zichtbaar 

voor zichzelf). 

 De speler die de hoogste dubbele steen heeft (dus dubbel 5 gaat boven dubbel 3, 

enz.) begint en legt deze steen op het spelbord.  

o Als niemand een dubbele steen heeft, moeten alle spelers hun stenen 

opnieuw nemen. 

 Iedere volgende speler tracht een steen van zichzelf te leggen tegen de stenen die 

zich al op het spelbord bevinden:  

o De bedoeling is een kant met een bepaald aantal ogen tegen een kant van 

een reeds gelegde steen met hetzelfde aantal ogen te leggen. 

o Spelers mogen bij normale stenen slechts één keer een steen aan eenzelfde 

kant leggen. (Dus als er bijvoorbeeld een 1:5 ligt, mag de 1-kant maar één 

keer gebruikt worden en de 5-kant ook maar één keer.) 

o Dubbele stenen worden dwars gelegd, bij dubbele stenen mag aan de 4 

kanten worden bijgelegd, daar kunnen dus aftakkingen ontstaan. 

 Als een speler niet kan leggen, moet hij een steen nemen (kopen) van de voorraad. 

Eenzelfde speler:  

o mag in eenzelfde beurt maximaal 3 keer kopen 

o als hij kan spelen, moet hij dit doen. 

 Wie als eerste al zijn stenen kwijt is, heeft de partij gewonnen. 

 Aan het einde van het spel telt iedereen zijn punten en krijgt de winnaar de som van 

de punten van zijn tegenspelers. 

 Het spel is voorbij als iemand 100 punten heeft. 

 


