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Voor 2-6 spelers
Vanaf 4 jaar

Inhoud
1 Holle Bolle Big
4 bruine hamburgers
4 rode hamburgers
4 gele hamburgers
4 groene hamburgers
1 dobbelsteen
1 handleiding

Doel van het spel 
De big hamburgers voeren zonder zijn buik te laten 
ontploffen!

Voorbereiding 
• Open het klepje aan de achterkant van de big en 

haal alle hamburgers eruit. 
• Leg alle hamburgers, met de nummers naar 

beneden, op de tafel. 
• Draai de staart van de big naar links om zijn buik 

leeg te laten lopen.
• Op deze manier kun je het spel gereed maken voor 

een nieuwe ronde. 
• Druk de armen van de big naar beneden totdat je 

klik hoort.
• Sluit nu het jasje met de riem zodat deze goed vast 

zit.

Het spel
De jongste speler mag beginnen met het gooien van 
de dobbelsteen.

Wanneer de dobbelsteen een kleur aangeeft, pak je 
een hamburger van dezelfde kleur.

Wanneer de dobbelsteen alle vier de kleuren aangeeft, 
mag je kiezen welke kleur hamburger je pakt. 

Op de onderkant van de hamburgers staat een getal 
van 1 t/m 4. Dit nummer geeft aan hoe vaak de big op 
de hamburger moet “kauwen”. 

Stop de hamburger in de mond van de big en druk op 
zijn hoofd om de hamburger te “kauwen”, net zo vaak 
als de hamburger aangeeft. 

De speler links mag nu met de dobbelsteen gooien en 
het spel gaat met de klok mee verder.

Wanneer de dobbelsteen de hamburger met het kruis 
erdoor aangeeft, hoef je geen hamburger te pakken. 
De speler links is nu aan de beurt.

Voorbeeld: de dobbelsteen geeft rood aan, pak nu een 
rode hamburger. Op de onderkant van de hamburger 
staat een 3. Stop de hamburger in de big zijn mond en 
druk 3 keer op zijn hoofd! 

Einde van de ronde
Een ronde eindigt wanneer de big teveel gegeten heeft 
en zijn riem open knapt! De speler die ervoor gezorgd 
heeft dat de big “ontploft”, is nu af.

Winnaar
Het spel gaat verder tot er nog maar één speler over is 
– die speler wint het spel!

Let op... weet wat je eet!
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