
1



2

Credits
Spelregels: 
Javier Barral 
Xabier Huici

Illustraties:  
Patri de Blas

Grafische vormgeving:  
Álvaro Corcín

Productieleider: 
Carlos Pileño

Uitgever: 
Txarli Factory

Nederlandse vertaling: 
Olav Fakkeldij

©2019 Txarli Factory. All rights reserved.



3

www.txarlifactory.com



4

• 20 houten jampotten: 4 per speler (5 verschillende kleuren)
•	 1 kaart “oplettend kleinkind”
•	 1 kaart “ijverig kleinkind”
•	 20 bestellingskaarten
•	 60 gebakskaarten:
•	  10x donut
•	  10x taart
•	  10x pannenkoek
•	  10x croissant
•	  10x koekje
•	  10x jam
•	 5 katkaarten
•	 1 speciale 6-zijdige dobbelsteen
•	 20 extra munten

Spelmateriaal
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Inleiding
In Jumble Jam zijn we in een familiebakkerij waar een schattige 
oma de bedrijfsleider is en haar kleinkinderen de werknemers. Het 
is al tientallen jaren een soepel lopend bedrijf, dat van ouder op 
kind wordt doorgegeven. Blijft het de toonaangevende bakkerij in 
de stad, of zal de chaos en de onbesuisdheid van de kleinkinderen 
het succesvolle familiebedrijf te gronde richten? 
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Doel van het spel
Jumble Jam is een competitief spel voor 2 tot 5 spelers waarin de 
speler die oma’s oogappel weet te worden de winnaar zal zijn. 

Om dat te bereiken moet iedere speler zoveel mogelijk bestellingen 
voldoen en daarmee munten verdienen. 

Maar, pas op! Als je teveel gebak hebt voor je bestellingen, krijg je 
minder munten en wordt het moeilijker om oma’s favoriet te worden.

De speler die aan het einde van het spel de meeste munten heeft 
verdiend, wint het spel.
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Voorbereiding
Iedere speler kiest een kleur en neemt de 4 jampotten in die kleur.

Neem 1 katkaart per speler (leg de rest opzij) en schud deze met 
de 60 gebakskaarten. Leg daarna deze kaarten klaar als dichte ge-
baksstapel. Schud ook de bestellingskaarten en plaats deze gedekt 
naast de gebaksstapel. 

De startspeler bepalen is makkelijk: degene die het laatste een 
gebakje heeft gegeten! De startspeler krijgt de kaart oplettend 
kleinkind. De speler rechts hiervan krijgt de kaart ijverig kleinkind.

Deze speler is in fase 4. Bestellingen voldoen als eerste aan de 
beurt.  
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De opdracht
De spelers spelen de kleinkinderen in de familiebakkerij, die de 
bestellingen moeten klaarmaken met de gebakjes die uit de oven 
komen. Deze gebakjes komen altijd linksboven uit de oven en gaan 
in de kolommen van links naar rechts om lege plekken op te vullen. 
Het spelersaantal bepaalt de grote van het aanbod: 

Spelverloop
Elke speelronde is verdeeld in 4 fasen (zie pagina 9):  

• 2 spelers: 3 kolommen met elk 3 rijen
• 3 spelers: 3 kolommen met elk 4 rijen
• 4 spelers: 3 kolommen met elk 5 rijen
• 5 spelers: 4 kolommen met elk 4 rijen

1. Nieuw gebak
2. Oma
3. Aan het werk!
4. Bestellingen voldoen
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1. Nieuw gebak
Als er nog gebakskaarten op tafel liggen van de vorige ronde, dan 
worden deze kaarten naar beneden geschoven naar de laatste plek 
in de kolom waar ze in liggen, d.w.z. zo ver mogelijk van de oven. 

Daarna worden gebakskaarten uit de oven gehaald (van de ge-
baksstapel) en van links naar rechts in het aanbod gelegd totdat 
het aanbod gevuld is zoals beschreven op pagina 8. Dit verbeeldt de 
verplaatsing van de bakplaten naar de vitrine (en soms wat jam of 
een kat ertussendoor). 

Als	de	gebaksstapel	leeg	is,	maak	je	een	nieuwe	door	de	aflegstapel	
te schudden. 

Ten slotte trek je zoveel kaarten van de 
bestellingstapel als het aantal spelers 
plus één. Als er nog bestellingskaarten 
liggen van vorige beurten, dan vul je 
aan tot dat aantal.

Spelers Bestellingen
2 spelers 3 kaarten
3 spelers 4 kaarten
4 spelers 5 kaarten
5 spelers 6 kaarten
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2. Oma
Als de productie van de bakronde op tafel is gelegd, is het tijd om 
oma’s dobbelsteen te werpen. Deze dobbelsteen toont op elke zijde 
een gebakssoort, en op de zesde zijde staat oma zelf. 

Als de dobbelsteen een gebakssoort toont, betekent dat dat elke 
bestelling waarin deze soort gebak zit een extra munt oplevert. Als de 
dobbelsteen oma toont, kijkt oma mee, en mag je alleen bestellingen 
voldoen die exact kloppen! (Zie fase 4. Bestellingen voldoen.)

3. Aan het werk!
Beginnend met de speler met de kaart oplettend kleinkind, moet 
elke speler een van zijn jampotten tussen 2 naast elkaar liggende 
gebakskaarten plaatsen (links en rechts van de kaarten, maar ook 
boven en onder). Daarna doet de speler links van hem hetzelfde, tot-
dat alle spelers al hun jampotten een voor een hebben geplaatst. In 
totaal duurt het 4 ronden voor alle spelers hun jampotten geplaatst 
hebben.

Daarna kijk je bij elke kaart welke speler de meeste jampotten er 
rondom heeft. 
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VOORBEELD (Pagina 13): Hier stelt de blauwe speler de kaart met 3 koekjes 
veilig en daagt hij de rode speler uit voor de kaart met 2 stukken taart. De 
rode speler kan in zijn beurt de kaart met 2 stukken taart veilig stellen. De 
groene speler heeft al een jampot tussen de kaart met 2 pannenkoeken en 
die met 1 donut, en mag er in zijn beurt nog een plaatsen. 

OPMERKING: Het is goed te zien dat kaarten aan de rand van de het 
aanbod makkelijker te controleren zijn dan die in het midden. Doe hier je 
voordeel mee als je de startspeler bent.

Als alle spelers klaar zijn met het plaatsen van hun jampotten con-
troleer je van links naar rechts en van boven naar beneden welke 
speler meer jampotten heeft geplaatst rondom elke kaart, waarmee 
de eigenaar wordt bepaald. 

Plaatsingsregels:
•	 Je moet al je jampotten plaatsen.
•	 Je mag je jampotten niet op kaarthoeken plaatsen.
•	 Tussen 2 kaarten kan slechts 1 jampot staan. 
•	 Je moet een jampot tussen precies 2 kaarten plaatsen.
•	 Je mag geen jampotten plaatsen aan de buitenrand van het 

aanbod (dit zou in strijd zijn met de vorige regel). 
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Bij een gelijke stand krijgt niemand de gebakskaart. Wanneer 
alle spelers hun kaarten hebben genomen, worden alle jampotten 
teruggenomen. De spelers nemen alle verworven kaarten op hand, 
en vanaf nu zijn deze geheim voor de andere spelers. Het aantal 
kaarten dat elke speler op hand heeft, is echter open informatie 
voor alle spelers.

De handlimiet (inclusief alle katkaarten) is 7. Als een speler meer dan 7 kaarten 
heeft	na	het	nemen	van	gebakskaarten,	moet	hij	handkaarten	naar	keuze	afleggen	
tot hij er 7 overheeft.

!
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4. Bestellingen voldoen
Om bestellingen te voldoen moeten de spelers minimaal het op de 
bestellingskaarten afgebeelde gebak inleveren. Deze fase wordt in 
omgekeerde volgorde gespeeld: de laatste speler begint (de speler 
met de kaart ijverig kleinkind), en daarna volgen de andere spe-
lers tegen de klok in.

Wie aan de beurt is mag één bestelling voldoen. Als een bestelling 
voldaan is (of niet), is de volgende speler aan de beurt. Dit gaat 
zo door totdat geen enkele speler meer een bestelling kan of wil 
voldoen. Iedere speler mag meerdere bestellingen voldoen, maar 
steeds maar één per beurt.

Er zijn 2 manieren om een bestelling te voldoen:

• Exact: Als het gevraagde aantal en soort gebak exact ove-
reenkomt met de bestelling, is oma zeer tevreden en beloont 
ze extra. Leg de voldane bestelling verticaal zodat de hogere 
muntenwaarde op de kaart zichtbaar is.

• Te veel: Als je van een of meer gebakssoorten meer levert dan ge-
vraagd, is je zuinige oma ontevreden en zal ze je beloning aanpassen. 
Leg de voldane bestelling horizontaal zodat de lagere muntenwaarde 
op de kaart zichtbaar is. Niet vergeten: Als oma op de dobbelsteen 
zichtbaar is, mag je niet te veel leveren!
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Een bestelling kan nooit worden voldaan met minder gebak dan ge-
vraagd op de bestellingskaart. 

Nadat een bestelling is voldaan, worden de gebruikte gebakskaarten 
op	de	open	aflegstapel	gelegd	(naast	de	gebaksstapel).	

Als geen enkele speler nog een bestelling kan of wil voldoen, blijven 
overgebleven bestellingskaarten liggen voor de volgende ronde. 

VOORBEELD: Een bestellingskaart toont 3 koekjes, 2 croissants en 2 stukken taart. 
De rode speler heeft alles behalve de 2 stukken taart. Hij heeft wel een kaart met 
2 jam, waarmee hij de ontbrekende 2 stukken taart kan vervangen en daarmee de 
bestelling exact kan voldoen. 

OPMERKING: Elke jamkaart kan maar één gebakssoort per bestelling vervangen. 
Een kaart met 3 jam kan niet 2 donuts én 1 koekje vervangen, maar een kaart met 2 
jam plus een kaart met 1 jam kunnen wel 3 donuts vervangen.

Jam: 
Deze gebakskaarten zijn jokers; je kunt per bestelling één 
gebakssoort geheel of gedeeltelijk vervangen door jam. 
Jamkaarten zijn heel waardevol, laat ze dus niet wegkapen 
door de andere spelers!
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Aan het einde van fase 4 worden de beide kaarten oplettend 
kleinkind en ijverig kleinkind naar links doorgegeven. De speler 
die in deze ronde het oplettende kleinkind was, wordt zo in de vol-
gende ronde het ijverige kleinkind; de speler links van het oplet-
tende kleinkind is in de volgende ronde de startspeler. 

Katkaarten: 
Deze vertegenwoordigen de katten van oma, die gek zijn op alles wat 
zoet is! Oma is altijd dol geweest op katten, maar een bakkerij combi-
neren met katten is niet haar briljantste idee.

Je mag aan het begin van je beurt in fase 4. Bestellingen voldoen 
maximaal 1 katkaart gebruiken. Leg de katkaart af en kies een 
speler; hij of zij moet jou 1 kaart naar keuze uit zijn hand geven (dat 
doen ze graag, omdat het om oma’s lievelingsdieren gaat). Daarna 
mag je nog gewoon een bestelling voldoen. 
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Einde van de dag
De werkdag (d.w.z. het spel) eindigt als een speler zijn 4de exacte 
bestelling (verticale kaarten) heeft voldaan; speel in dit geval de 
huidige ronde nog af. Het spel eindigt ook als alle bestellingskaar-
ten verdeeld zijn. 

De speler die als eerste 4 bestellingen exact heeft voldoen, ont-
vangt 1 extra munt. 

Nu tellen alle spelers de op hun bestellingen afgebeelde munten op 
(de hogere waarde als de kaart verticaal ligt, de lagere waarde als 
de kaart horizontaal ligt), plus eventuele extra munten. De speler 
met de meeste munten is oma’s lievelingskleinkind! Bij een gelijke 
stand wint de betrokken speler die meer exacte bestellingen heeft 
voldaan. Is er dan nog een gelijke stand, dan wint de speler die het 
laatst zijn oma heeft bezocht.

Optionele regel
Als je het spel moeilijker wilt maken, verwijder je de jamkaarten uit 
de gebaksstapel.


