
YAM MASTER – DOS DE BOITE 
 
Yam Master, een uitdaging voor twee spelers, zonder papier of potlood ! 
Voor elke geslaagde combinatie van dobbelstenen, plaats je één van je pionnen op het Yam scorebord. Maak zo 
veel mogelijk rijen van pionnen en blokkeer zo die van je tegenstander om te winnen. 
Laat het duel beginnen! 
 
Doel van het spel : meer punten scoren dan de tegenstander, of een horizontale, verticale of diagonale rij van vijf 
pionnen bekomen.  
 
Tijdens zijn beurt kan een speler drie maal de dobbelstenen opnieuw gooien, om zo één van de combinaties op 
het speelbord te bekomen. Na elke worp haalt hij zo veel dobbelstenen weg als hij wil om dan de andere 
opnieuw te gooien. Elke weggehaalde dobbelsteen kan opnieuw opgepikt worden voor een volgende worp. 
 
De mogelijk combinaties zijn de volgende : 
 . Brelan : drie identieke dobbelstenen (bv. : vak « 1 » = worp van drie ogen) 
 . Carré : vier identieke dobbelstenen 
 . Yam : vijf identieke dobbelstenen  
 . Full : een brelan + een paar 
 . Suite : combinaties 1, 2, 3, 4, 5 of 2, 3, 4, 5, 6 
 . ≤8 : de som van de dobbelstenen is niet hoger dan 8 
 . Sec : één van de combinaties hierboven, behalve de brelan, bij de eerste worp 
. Défi : voor de tweede worp gaat de speler een uitdaging aan. Tijdens de volgende twee worpen, moet hij 
verplicht één van bovenstaande combinaties realiseren (behalve de brelan). Hij moet de precieze combinatie niet 
benoemen. 
 
Als een speler een combinatie vormt, mag hij een pion plaatsen op één van de twee overeenkomstige vakjes op 
het speelbord (als deze vrij zijn), of niets doen.  
Het is op elk moment mogelijk om de Yam Predator in te zetten : gooi een Yam om gelijk welke pion van je 
tegenstander weg te halen. 
 
Puntentelling : 
 . een rij van drie pionnen brengt 1 punt op, 
 . een rij van vier pionnen brengt 2 punten op. 
 
Het spel eindigt wanneer één van de spelers geen pionnen meer heeft (de speler met het meeste punten is dan de 
winnaar) of wanneer één van de spelers vijf pionnen op een rij plaatst (hij wint dan onmiddellijk het spel). 
 
Spelmateriaal : 1 houten spelbord, 1 vilten doek, 5 dobbelstenen, 24 schijfvormige pionnen (12 per kleur). 
 


