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product aan het kind te geven.

Made in China.

Helpdesk?!... Ga niet terug naar de winkel

maar bel ons rechtstreeks! Goliath HOLLAND Tel: 0900-5003030.

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. 
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Waarschuwing. De haai springt omhoog, houd daarom je hoofd op 
een veilige afstand.
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WAARSCHUWING

Bezoek onze website :

www.goliathgames.com
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De speler die de meeste vissen en/of schaaldieren heeft gevangen is de 
winnaar. De speler waarbij de haai omhoog sprong doet niet meer mee. 

De speler die als laatst vis heeft gegeten mag beginnen. 
Het spel verloopt kloksgewijs. 

Wanneer je aan de beurt bent, gooi je de dobbelsteen. De dobbelsteen geeft 
aan hoeveel vis en schaaldieren je moet gaan vangen.  

Je mag zelf weten of je vissen of schaaldieren wilt vangen.
Maar als je eenmaal een aan de lijn hebt, mag je niet meer wisselen. 

Je moet dan je hengel omhoog halen totdat je vangst eruit komt. 

Als er niets gebeurt wanneer je vangst eruit gehengeld 
wordt, gaat het spel verder.

Wanneer de haai omhoog springt, is het spel voorbij. 
   Van deze speler telt de vangst niet meer mee in de eindscore.  

1 bewegende haai, 12 vissen en schaaldieren, 
1 hengel, 1 dobbelsteen, 1 stickervel, spelregels.

Probeer zoveel mogelijk vissen en schaaldieren 
uit Happie’s bek te vangen...

Maar pas op, als hij hapt ben je af!

Wees de speler die de meeste vissen en schaaldieren vangt.

SPELVERLOOP :

INHOUD :

DOEL VAN HET SPEL :

VOORBEREIDING :

EINDE VAN HET SPEL :2.1.

Open de kaken van de haai en druk ze naar 

beneden tot ze vast in de basis klikken. 

Druk de 12 vissen en schaaldieren in de gaten in 

het midden van de kaak. Ze zitten goed wanneer 

je een klikgeluid hoort. 

Plak, wanneer je het spel voor het eerst speelt, de stickers 
op de dobbelsteen en de ogen van de haai.

OPMERKING :
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