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MOET DOOR EEN VOLWASSENE IN ELKAAR GEZET WORDEN

Het gestolen stuk chocoladetaart

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR - bevat kleine onderdelen. 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

LEEFTIJD

SPELERS

De schuldige: als je de kruimels vindt onder een pion, zet je een 
V-tje in het halve rondje bij die figuur. Dit is de snoeper die van de 
taart heeft gegeten! 

Zó win je
Als je de oplossing weet (of denkt te weten), spreek je aan het eind 
van je beurt een beschuldiging uit. Je zegt (bijvoorbeeld): “Juffrouw 
Roodhart at de taart om 2 uur en dronk er water bij.” Dan kijk je 
stiekem onder de twee standaards middenop het speelbord en 
onder de standaard met de figuur die je beschuldigt. Als deze alle 
drie kloppen met jouw beschuldiging, win je het spel!

Als de standaards niet kloppen met jouw beschuldiging, dan heb 
je pech gehad en je mag niet meer meespelen! Hou de werkelijke 
oplossing geheim. De andere spelers gaan door totdat een van hen 
het raadsel oplost of tot er nog maar één speler over is.

Het spel is iedere keer anders! Haal de kaartjes uit de 
standaards, meng de standaards door elkaar en speel opnieuw!

De bedoeling: Iemand heeft vóór het eten van de chocoladetaart 
gesnoept en iets gedronken! Speel detective om uit te vinden wie er 
van de taart at, wat hij of zij erbij dronk en hoe laat het was. Als jij 
het raadsel van de taart als eerste oplost, win je het spel!

Inhoud: speelbord, 6 pionnen, 6 meubelstukken, 7 witte standaards, 
7 gele standaards, 1 blocnote met detectiveblaadjes, dobbelsteen, 
stickervel

De eerste keer dat je speelt
Haal de onderdelen uit de zakjes en druk ze uit de vellen karton. 
Gooi al het afval weg.

De witte standaards: plak de groene sticker met kruimels en de vijf 
tijdstickers op de onderkant van de zes witte standaards. Er blijft 
één witte standaard over zonder sticker.

De gele standaards: plak de gele stickers met drankjes op de 
onderkant van de vijf gele standaards. Er blijven twee gele 
standaards over zonder sticker.

De dobbelsteen: plak op elke zijde van de dobbelsteen één 
vierkante sticker.

Voorbereiding
De witte standaards: leg de witte standaard zonder sticker en 
de witte standaard met de kruimels opzij. Meng de vijf witte 
tijdstandaards door elkaar. Haal er zonder naar de tijd te kijken 

eentje uit en zet deze middenop het speelbord. Dit is de tijd waarop 
de taart werd opgegeten! Meng nu de twee opzij gelegde standaards 
met de overige witte standaards en zet in elk van deze standaards 
een pion. Zet de pionnen op hun bijbehorende speelbordvakjes. 
De pion waar de kruimels onder zitten is degene die van de taart heeft 
gegeten! 

De gele standaards: leg de twee gele standaards zonder sticker 
opzij. Meng de vijf andere gele standaards door elkaar. Haal er 
zonder naar de onderkant te kijken eentje uit en zet hem middenop 
het speelbord. Dit is het drankje dat bij de taart gedronken werd!
Meng nu de overige zes standaards door elkaar en zet in elke 
standaard een meubelstuk. Zet de meubelstandaards op hun plaats 
op het speelbord. Voorbeeld: het biljart komt op het biljart in de 
biljartkamer op het speelbord.

Elke speler krijgt een blaadje van de blocnote met detectiveblaadjes 
en een potlood (niet inbegrepen). Vouw je blaadje dubbel zodat 
niemand het kan zien!

Zó speel je
De speler die het laatst taart heeft gegeten, mag beginnen. Het spel 
gaat met de wijzers van de klok mee verder.

Het is de bedoeling dat jij erachter komt WIE de taart op at, met 
welk DRANKJE erbij en op welke TIJD. Als je aan de beurt bent, mag 
je aanwijzingen onder de witte en gele standaards bekijken. Soms 
vind je een goede aanwijzing, soms vind je niks! Hou de informatie 
die je ontdekt bij op je blaadje (zie JE BLAADJE INVULLEN).

Telkens wanneer je aan de beurt bent, gooi je de dobbelsteen en je 
doet het volgende:

•  Als je geel gooit, kijk je stiekem onder een meubelstuk naar 
keuze. Dan is je beurt voorbij.

•  Als je wit gooit, kijk je stiekem onder een pion naar keuze. Dan is 
je beurt voorbij.

•  Als je een getal gooit, verplaats je een pion naar keuze het 
gegooide aantal vakjes over de voetafdrukken. Je mag niet over 
andere pionnen heen springen of eindigen op hun vakje, of 
eindigen op hetzelfde vakje als waar je begon.

Waar ben je geëindigd?
•  Als je eindigt op een geel vakje kijk je stiekem onder het 

meubelstuk dat in die kamer staat (de plant staat bijvoorbeeld op 
het terras). Dan is je beurt voorbij.

•  Als je eindigt op een wit vakje kijk je stiekem onder de pion die je 
verplaatst hebt. Dan is je beurt voorbij.

•  Als je eindigt op een voetafdruk is je beurt voorbij. Je mag geen 
aanwijzingen bekijken - sorry!

JE BLAADJE INVULLEN
De drankjes en de tijden: als je een drankje of een tijd onder een 
plastic standaard vindt, kruis je  die af op je detectiveblaadje. Kruis  
ook de pionnen en meubels waar je onder hebt gekeken af, zodat 
je weet welke je al gezien hebt. De afgekruiste drankjes en tijden 
zijn geen onderdeel van de oplossing - de ontbrekende drankjes en 
tijden juist wel! Als je weet welk drankje en welke tijd ontbreken, 
zet je een V-tje in het halve rondje ernaast.
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