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Spelers MinutenLeeftijd

Het Honeycombs spel bestaat uit 52 
zeshoekige speelstenen. Elke speelsteen 
hee� zes symbolen en elke speelsteen is 

weer anders. Er zijn 3 verschillende 
manieren om Honeycombs te spelen, 
waarbij snelheid en compe��e steeds 

verschillen. Kies het spel dat het best bij 
je past!

Hoe speel je Honeycombs?
Je speelt Honeycombs door speelstenen aan te 
leggen daar waar de symbolen met elkaar 
overeenkomen. Hoe meer connec�es je maakt, hoe 
meer punten je krijgt. Wanneer de symbolen niet 
overeenkomen kunnen de speelstenen niet tegen 
elkaar aan worden gelegd. De enige uitzondering is 
het symbool van de bij; de bij is een joker en kan 
tegen elk ander symbool worden aangelegd. Bij 
elke speelsteen bestaat de mogelijkheid dat deze 
aan alle zes kanten kan worden ingesloten. 

Spelvariant A – De Werkbij
Snelle compe��e 

(2-4 spelers of  2-4 teams van 2)

1. Verdeel de speelstenen over alle spelers/
    teams: bij 2 spelers krijgt ieder 26 stenen, 3 
    spelers ieder 17 stenen en bij 4 spelers krijgt     
    iedere speler 13 stenen.   
2. Elke speler legt zijn of haar speelstenen gedekt,

met de symbolen naar beneden, voor zich.
3. Bij het woord ‘speel!’ draaien de spelers hun    
    speelstenen om en proberen ze zoveel mogelijk    
    van hun speelstenen met elkaar te combineren                       
    door de symbolen te laten matchen. Het is een               
    race om je honingraat (Honeycomb) compleet 
    te maken voordat je tegenstanders dat doen. 
4. De eerste speler die alle speelstenen in een 

honingraat weet te leggen roept ‘Honingraat’. 
Dit gee� het einde van de ronde aan en alle 
spelers moeten onmiddelijk stoppen.

Familiespel

5. De spelers controleren snel de honingraat van de 
speler aan hun rechterzijde, om te kijken of iemand 
spelregels 1 en/of 2 hee� gebroken (zie spelregel 1 
en 2 in de volgende kolom). Als dat zo is, trek dan het 
bijpassend aantal punten af. 

 Wanneer de winnaar van de ronde de spelregel(s)     
 hee� gebroken, dan gaat de ronde verder totdat  

iemand een foutvrije honingraat hee� gemaakt.  
6. Alle spelers tellen hun punten (zie ‘Puntentelling’). 

De punten worden genoteerd. 
7. Doe alle speelstenen terug in de zak en bereid de 

volgende ronde voor.
8. De speler met de meeste punten na 3 rondes wordt 

gekroond als de bijenkoningin. 

Spelvariant B - Eén grote honingraat
Een rus�ge, beurtelingse compe��e

(2-4 spelers of 2-4 teams van 2)
1. Spelers leggen om de beurt een speelsteen aan en 

maken daarmee één grote honingraat, terwijl ze 
individueel punten scoren.

2. Pak een speelsteen uit de zak en leg deze open, met 
de symbolen naar boven, in het midden van de tafel.

3. Elke speler pakt 3 speelstenen uit de zak.
4. Met de klok mee kiezen de spelers om de beurt een 

van hun 3 speelstenen en leggen deze aan de 
honingraat aan. Elk matchend symbool levert 1 punt 
op. Per speler wordt het puntentotaal bijgehouden.

5. Na elke beurt pak je een speelsteen uit de zak zodat 
je weer 3 speelstenen op de hand hebt.

6. Wanneer alle 52 speelstenen zijn aangelegd aan de 
honingraat is het spel voorbij en is de speler met de 
meeste punten de winnaar.

7. Sommige speelstenen hebben een speciale 
eigenschap, die in het midden van de speelsteen 
staat aangegeven. Leg deze verstandig neer om ze 
maximaal te benu�en.

 

  Dubbele punten: als je een speelsteen     
 speelt met dit symbool in het midden,  
 ontvang je dubbele punten bij het  
 leggen van deze steen.

  Diefstal: dit symbool gee� je de   
 mogelijkheid om de beurt van een  
 andere speler te stelen. Voordat een  
 speler een speelsteen aanlegt, roep je  
 ‘diefstal’ om aan te geven dat je de  
 beurt steelt. Speel je diefstalsteen en  
 tel je punten. Vul daarna je hand weer  
 aan tot 3 speelstenen. Hierna is de  
 speler aan de beurt die na je   
 tegenstander is waar je de beurt van  
 geroofd hebt.

  Extra beurt: na het spelen van je    
 normale beurt kun je deze extra   
 beurtsteen direct spelen. Het is een  
 bonusbeurt en hee� geen gevolgen  
 voor je volgende beurt. Vul als je klaar  
 bent je hand weer aan tot 3 stenen.

 
  Joker: de speler kiest 1 symbool   

 op deze speelsteen die als joker telt.  
 Dit symbool kan nu grenzen aan elk  
 willekeurig ander symbool. 

Spelvariant C - Honingraat puzzel
(Werk samen aan een crea�eve honingraat)

1. Alle speelstenen liggen open, met de symbolen 
naar boven, op tafel.

2. De spelers werken samen om één grote 
honingraat te maken. Het doel van dit spel is 
om zoveel mogelijk connec�es (matchende 
symbolen) te maken.

3. De speelstenen kunnen op elk moment door 
elke speler worden verplaatst.

4. Alle spelers werken tegelijk aan deze grote 
honingraat, er is geen haast bij – je werkt 
samen.

5. Het spel is voorbij wanneer alle stenen zijn 
aangelegd en iedereen tevreden is met de 
honingraat.

6. Dit is een coöpera�eve variant, tel het aantal 
punten als je wilt, het hoe� niet.

Spelregel 1 – Enkele match
(Geldt alleen voor De Werkbij variant)

Zodra een ronde is beëindigd, mag maar 1 
speelsteen in de honingraat één enkele match 
hebben. Deze speelsteen grenst met slechts één 
symbool aan een andere speelsteen. Deze regel 
zorgt ervoor dat je geen rij kunt maken van enkel 
aangelegde speelstenen om snel klaar te zijn.

  

Spelregel 2 -  Fou�eve match
Als een fou�eve match is ontdekt na het 
eindigen van een ronde, moet de speler de 
speelsteen met de fou�eve match uit de 
honingraat halen, zonder er punten voor te 
scoren. In onderstaand voorbeeld verliest de 
speler 2 punten bij het weghalen van de 
fou�eve speelsteen, ook al was 1 van de 
connec�es een goede match.
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Fou�eve match

Puntentelling
1 match = 1 punt
1 kernconnec�e = 5 punten
Ongebruikte tegel = 1 minpunt (geldt alleen voor 
De Werkbij variant)
Hoe te scoren
1.  Tel je kernconnec�e stenen eerst. En noteer     
      hier de punten voor.
2.  Tel vervolgens je matches. Om de telling goed 

te laten verlopen moeten de punten geteld 
worden terwijl je je honingraat uit elkaar haalt. 
Bij elke speelsteen die je verwijdert tel je het 
aantal matches (zie onderstaande a�eelding). 

3.  Trek tot slot je minpunten van je punten af.

Kernconnec�e
Een kernconnec�e is een speelsteen die aan alle 
zes kanten is gematched. In spelvariant B, één 
grote honingraat, verdient de speler die de zesde 
en laatste steen plaatst de kernconnec�e bonus 
van 5 punten. Deze bonus komt bovenop de 
punten die al worden gescoord door de normale 
matches. 
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Kernconnec�e speelsteen

Terwijl je deze 
 steen verwijdert, tel 

je 2 punten.


