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DE BEDOELING
Verzamel de meeste malle kwalen van Stuart.

BONUS Verzamel de 4 exclusieve Verschrikkelijke Ikke Medische Minions—die bezorgen je 
extra punten!

Stuart heeft een verschrikkelijke dag. Hij is in het ziekenhuis beland omdat hij een banaantje en een 
cupcakeje te veel heeft gegeten. En er is ook nog wat pluis van de pluizige eenhoorn van Agnes verdwenen. 
Heeft hij het ingeslikt? In ieder geval heeft hij pingpongpijn en hij heeft last van schoenschimmel! Om te 
zorgen dat hij een van Gru’s verschrikkelijkste Minions blijft, moet Stuart snel beter worden. 

Hier is je Medische Minion team (de beste dokter om een Minion te opereren is natuurlijk een Minion... 
ze zijn tenslotte gemaakt uit één en dezelfde streng gemuteerd DNA).

Broeder Carl Dokter Tim 

Zuster Bob Chirurg Dave

Inhoud: speelbord met Stuart de patiënt en pincet, 4 Medische Minions, 11 malle plastic kwalen en 
1 opbergzakje.

Kom op, dan gaan we verschrikkelijk goed opereren! 

MOET DOOR EEN VOLWASSENE 
IN ELKAAR GEZET WORDEN

SPELREGELS 

LET OP: 
1.  Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype en controleer of de 

batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van + en – ! 

2.  Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of standaard en alkaline batterijen door elkaar. 

3.  Verwijder lege batterijen uit het product. 

4.  Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt. 

5.  Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij. 

6.   Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing veroorzaakt, plaats het 
dan op grotere afstand van andere apparatuur. Indien nodig kunt u resetten (uit- en weer inschakelen of de 
batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen).

7.   OPLAADBARE BATTERIJEN: gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met andere batterijtypen. 
Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. Bij opladen is toezicht van een 
volwassene noodzakelijk. PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP TE LADEN.

Lever dit product en bijbehorende batterijen afzonderlijk in bij een lokaal afvalverzamelpunt. 
Gooi ze niet weg met normaal huishoudelijk afval.

BELANGRIJKE INFORMATIE 
M.B.T. BATTERIJEN 
Bewaar deze informatie. Batterijen behoren door
een volwassene te worden geplaatst en/of vervangen. 

Om de batterijen te plaatsen heb je een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) nodig.

BATTERIJEN PLAATSEN
Draai het schroefje van het batterijencompartiment aan de onderkant van de speelbak los en verwijder het 
deksel. Plaats 2 AA alkaline batterijen – let op de positie van plus (+) en min (–). Sluit het deksel en draai 
het schroefje aan. 

x2 1,5V AA/LR6
ALKALINE BATTERIJEN VEREIST 
BATTERIJEN NIET INBEGREPEN
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DE EERSTE KEER DAT JE SPEELT
• Plaats de batterijen (zie de informatie over batterijen op de achterkant).

•  Maak de malle kwalen voorzichtig los van het plastic frame. Gebruik zo nodig een vijl of een stukje 
schuurpapier om plastic uitsteekseltjes te verwijderen. Gooi het frame weg als alle onderdelen er af zijn.

• Pak het pincet door het licht omlaag te drukken en eruit te schuiven.

VOORBEREIDING
Leg alle malle kwallen plat in de bijbehorende openingen van Stuarts lijf en maak je klaar voor een paar 
spannende operaties!  

ZÓ SPEEL JE 
De jongste speler begint. Daarna gaat het spel met de klok mee verder. 

ALS JE AAN DE BEURT BENT
1. Kies welke malle kwaal van Stuart jij wil opereren.

2.  Gebruik het pincet en haal de malle kwaal er HEEL VOORZICHTIG uit! Als je bibbert en de metalen randen 
van de opening raakt, gaat het kleine gele ventje zoemen van de pijn! 

DAT BEDOEL IK DUS! Als jij de kwaal verwijdert zonder dat Stuart zoemt, mag je de kwaal hebben. 
Dan is je beurt voorbij. 

AAAH?! Als Stuart zoemt voordat de operatie klaar is, is je beurt voorbij. Sorry! Leg de kwaal terug 
in z’n opening. De volgende speler is aan de beurt. 

ZÓ WIN JE
Het spel is afgelopen als alle 11 de kwalen zijn verwijderd. De speler die de meeste kwalen van Stuart 
heeft wint! 

IN JE EENTJE
Ben jij de enige “dokter”? Oefen door alle 11 de kwalen er zonder bibberen uit te halen.

JE SPEL OPBERGEN
Doe de malle kwalen en de Medische Minions in het opbergzakje. Druk het pincet zachtjes omlaag en 
schuif het onder het nokje.

VOOR ÉCHT VERSCHRIKKELIJKE SPELERS
Speel zoals eerder omschreven, maar win Medische Minion bonuspunten als je hun 2 lievelingskwalen 
verwijdert:

Als je Scheetgeweer EN 
Cupcake-kies eruit haalt, 

krijg je Zuster Bob!

Als je Hamerteen EN Bananenbuik eruit 
haalt, krijg je Dokter Tim!

Als je Pingpongpijn EN Blubberbrein eruit 
haalt, krijg je Broeder Carl!

Als je Vriesvinger EN 
Eenhoornpluis eruit haalt, 
krijg je Chirurg Dave!

ZÓ WIN JE
Om te zien wie de winnaar is, tel je net als anders de malle kwalen. Daarna tel je daar een extra punt bij 
voor elke Medische Minion. Wie de meeste punten heeft, is de winnaar! Bij gelijk spel zijn er gewoon 2 
(of meer) winnaars. 

Nokje
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