
Verzamel de piratenschat 
MATERIALEN:  

Zelf te voorzien:  

• 1 dobbelsteen 

• 4-6 pionnen 

Voor het spel 

• Spelbord  

2p in kleur printen en aan elkaar kleven 

• Oefeningenkaartjes 

recto-verso printen (best in kleur) 

spiegelen op de korte zijde 

• Schatkaartjes 

recto-verso printen (best in kleur) 

spiegelen op de korte zijde 

• Munten 

2x in kleur af te printen,  

Leerinhoud:  

Sommen en aftrekkingen van 20 tem 100 met en zonder brug 

Spelverloop:  

• Plaats voor elke speler een pion op een licht gekleurd vakje 

• Dobbel om te beslissen welke speler mag starten 

• Telkens een speler op een vakje met piraat landt moet hij/zij een  

oefening oplossen. De speler links van hem trekt de kaart en leest de 

oefening voor.  

 - Indien de oplossing correct is krijgt de speler een piratenmunt 

 en gaat de beurt naar de volgende speler.  

 - Indien de oplossing fout is mag de speler nog eens proberen 

 met een andere kaart. Indien deze opnieuw fout is gaat de beurt 

 naar de volgende speler.  

• Tijdens een beurt mag een speler 5 of 10 munten inwisselen voor een 

schatkist—hiermee bepaal je deels het speltempo. Kies dus naargelang 

de situatie hoeveel munten ze moeten ruilen.  

• De speler die met de schatkistkaarten een schat kan bemachtigen en als 

eerste op het schip geraakt is de winnaar!  

  

 

 

 

Een spel uitgedacht en uitgewerkt door Lies Vermant voor Level21.  

Niets uit dit spel mag daarom zonder expliciete toestemming worden gebruikt of herwerkt!  









Voorzijde schatkaarten 



Achterzijde schatkaarten 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Al je munten  

blazen weg in 

een explosie 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Al je munten 

blazen weg in 

een explosie 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Al je munten 

blazen weg in 

een explosie 



Achterzijde schatkaarten 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Als je munten 

blazen weg in 

een explosie 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Als je munten 

blazen weg in 

een explosie 

Je piraat is ziek 

Sla 1 beurt over 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

Oeps… 

Als je munten 

blazen weg in 

een explosie 

Speel een extra 

beurt! 

Speel een extra 

beurt! 

Speel een extra 

beurt! 



Achterzijde schatkaarten 

Voor anker, speel 2 

kaarten in je  

volgende beurt 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

HOERA! 

Je krijgt een  

extra munt! 

Voor anker, speel 2 

kaarten in je  

volgende beurt 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

HOERA! 

Je krijgt een  

extra munt! 

Voor anker, speel 2 

kaarten in je  

volgende beurt 

Deze kaart mag je 

aan iemand geven 

HOERA! 

Je krijgt een  

extra munt! 

Speel een extra 

beurt! 

Speel een extra 

beurt! 

Speel een extra 

beurt! 


