
Spelregels
Zoem, zoem! De bijen vliegen van bloem naar bloem en 
werken samen om de bijenkorf met honing te vullen. 
Maar pas op! Als het Boris de beer lukt om bij de honing 
te komen, wint die brompot en steelt hij alle honing!

Inhoud
• 1 Bijenkorf (speelbord)
• 8 Bloemkaarten
• 24 Plastic honingdruppels
• 4 Kartonnen bijen met plastic voetje
• 1 Kartonnen beer met plastic voetje
• 1 Dobbelsteen

Voordat je begint
Druk alle onderdelen voorzichtig uit het karton. De dobbelsteen moet voor het spel nog even in 
elkaar worden gezet. Vouw het kartonnen kubusje in elkaar en plaats dit in de kunststof delen van 
de dobbelsteen. Druk nu voorzichtig de beide delen aan. Opgelet: de delen passen maar op één 
manier in elkaar.

Het kartonnen restmateriaal mag bij het oud papier. 

Zet de bijen en de beer op de plastic voetjes. Puzzel de bijenkorf in elkaar en zet de beer op het 
eerste vakje van de ladder naast de bijenkorf. Schud de acht bloemkaarten en leg deze in een 
cirkel om de bijenkorf. Leg nu in elk gaatje van de bloemen een honingdruppel. Alle spelers kiezen 
een bij en zetten deze op een bloemkaart naar keuze. Er zijn 4 verschillende bijen: een met een 
blauwe bril, een met een gele hoed, een met een rode pet en een met een groene sjaal.

Hoe speel je Honey Yummy?
Honey Yummy is een spelletje waarbij alle spelers samenwerken om de bijenkorf helemaal te vullen met honing. De 
speler die als laatste honing heeft gegeten begint. Rol de dobbelsteen en tel het aantal bloemen dat je hebt gegooid. 
Hoeveel tel je er: één, twee of drie? Pak jouw bij en verplaats deze evenveel stapjes over de bloemkaarten als het 
aantal bloemen op de dobbelsteen. Je mag zelf kiezen welke kant je op vliegt. Het is niet toegestaan om in dezelfde 
beurt tussen bloemen heen-en-weer te vliegen. Land je op een bloem waar al een bij op zit? Dat is geen probleem. Er 
kunnen meerdere bijen op een bloem zitten.
Liggen er op de bloem waarop je landt een of meer honingdruppels? Pak er dan één en leg deze in een van de lege 
gaatjes in de bijenkorf.

Pak je de laatste honingdruppel van de bloemkaart? Leg deze dan eerst in een van de lege gaatjes van de bijenkorf. 
Is de bijenkorf nog niet helemaal gevuld? Draai dan in dezelfde beurt de bloemkaart om. Bij een bloemkaart met 
een groene onderkant hebben de bijen geluk en gebeurt er niets. Maar als Boris op de onderkant van de bloem 
staat afgebeeld, mag Boris een stapje naar voren doen in de richting van de opening van de bijenkorf. Haal in beide 
gevallen de bloemkaart uit het spel en leg deze in de doos. De bij of bijen die op deze bloemkaart stonden, mogen 
naar een aangrenzende bloem naar keuze vliegen. 
Nu is de volgende speler aan de beurt.

Tip voor de bijen: Het is het veiligst om op alle bloemkaarten zo lang mogelijk minimaal  één honingdruppel te laten 
liggen. 

Wie wint?
Lukt het de bijen om de bijenkorf helemaal met honing te vullen voordat Boris de beer bij de ingang (vakje 4) van de 
bijenkorf is? Dan winnen alle spelers. Of is Boris de bijen te snel af? Als Boris bij de ingang van de bijenkorf staat en 
de bijenkorf nog niet helemaal met honing gevuld is,  wint Boris het spel!
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