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LEEFTIJD

1+
SPELERS4

Het is tijd voor een Minion-tegen-Minion duel…
wie zal er winnen?  Dit is het spel voor 2 spelers.
(Op de achterkant staan de regels voor het Superduel en een spel in je eentje.)

Scoorkaart en Minion

Voor een prettig Minions Duel gebruik je ieder drie sets Minions kaarten.
Sla om voor de regels van het Minions Superduel!

VOORBEREIDING!
1. Pak de scoorkaart en zet je Minions fi guur op START.
2. De andere vier kaarten zijn je duelkaarten – bekijk ze, maar hou ze goed verborgen. 

ZÓ SPEEL JE!
1. Kies welke kaart je het eerst wil spelen.
2. Allebei de spelers moeten hun duelkaart tegelijk neerleggen. 

Vertragingstactieken zijn niet toegestaan.
3. De duurste kaart (met de hoogste waarde) wint de ronde en scoort één punt. 

Zet de winnende Minion elke keer dat hij een ronde wint één plaatsje hoger 
op zijn scoorkaart. Bij gelijke kaarten wint er niemand.

4. Elke speler legt steeds een duelkaart bovenop de voorgaande – 
zo maak je een weglegstapel. Hou jouw Minion kaarten apart van 
die van je tegenstander.

5. Let op: één duelkaart in elk setje heeft een extra actie.
Doe precies wat de kaart je opdraagt!

6. Telkens wanneer je kaarten op zijn, pak je je weglegstapel en je 
speelt de kaarten opnieuw. In dezelfde volgorde als net? Jij beslist!

ZÓ WIN JE!
Als jouw Minion het eerst de bovenkant van z’n scoorkaart bereikt, win je!

Zó moet je spel eruit zien...

extra actie

Duelkaarten 
(in je hand)

Duelkaart 
(net gespeeld)

Weglegstapel

1 Minions fi guur en 5 kaarten.

INHOUD:INHOUD:

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR – bevat kleine onderdelen. 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

DUEL
KAARTSPEL
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HET MINIONS SUPERDUEL
Als je eenmaal een aantal setjes Minions kaarten hebt, kun je er een echt superduel van maken!

1.  Beide spelers gebruiken evenveel setjes Minions kaarten. Leg de scoorkaarten opzij en schud 
al je andere Minions kaarten door elkaar tot een Minions superset. (Er mogen geen dubbele 
kaarten van dezelfde Minion in een superset zitten!)

2. Zet je Minions op START op hun scoorkaarten.

3.  Spreek af hoeveel Minions de bovenkant van hun scoorkaart moeten halen om te winnen. 
(Moeten ze allemaal bovenaan staan voor een totale overwinning, of bijvoorbeeld maar twee?)

4. Pak vier kaarten van je stapel en laat de rest met de goede kant omlaag voor je liggen als pot.

5. Speel zoals eerder omschreven.

6. De Minion die de ronde wint, gaat één plaats omhoog op z’n scoorkaart. 

7. Als je je vier kaarten gespeeld hebt, pak je de volgende vier kaarten van je pot en het duel gaat verder.

8. Als je geen kaarten meer hebt, schud je je weglegstapel – dit wordt weer je pot.

9. Kaarten van Minions die al bovenaan hun kaart staan, leg je weg en je vervangt ze door andere!

10. Het spel is afgelopen als een speler het afgesproken aantal Minions bovenaan heeft staan. 

KEN JIJ JE MINION?
Speel in je eentje als er geen andere Minions zijn om het tegen op te nemen! 

1. Zet je Minion op START op z’n scoorkaart.

2.  Schud de vier duelkaarten en leg ze dicht (goede kant omlaag) voor je neer. 
Speel de eerste duelkaart. Zeg vóórdat je de volgende kaart omdraait ‘hoger’ of ‘lager’.

3. Als je het goed hebt, laat je je Minion staan. 

4.  Heb je het fout, dan moet hij omhoog op z’n scoorkaart – en wel zoveel plaatsen als 
de waarde van de kaart! 

5. Doe niks met de extra actie.

Kun jij je hele setje spelen zonder je Minion te verplaatsen?
Kun je onthouden op welke kaart de extra actie staat?
Dan ben jij een echt Minion Meester! 
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