
 

JNA-Rent Maatschap | Spoorweglei 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver | Btw: BE 0669.629.305 
Web: http://www.jna-rent.be | Mail: info@jna-rent.be | FB: http://www.facebook.com/jnarent 

Tel Jeroen: 0498 62 33 06 | Tel Tom: 0474 94 01 51 

SPELREGELS DOMINO 
 
Aantal spelers: 
2 tot 4 spelers 
 
De spelregels van volksspel Domino: 
 
Domino is een legspel met speciale 
dominostenen. Elke steen bestaat uit 2 
helften die gemerkt zijn met ogen. Op 
elke helft kunnen er 0 tot 6 ogen staan. 
Er zijn 28 domino stenen in een 
standaard spel. 
 
Voor je start, zijn er 3 belangrijke 
basisregels, die iedereen makkelijk vergeet. 

1) Alle dubbele stenen met bijvoorbeeld 2 keer 5 ogen worden horizontaal (vlak) 
op het spelbord geplaats 

2) Alle andere stenen met bijvoorbeeld 2 ogen aan de ene kant en 4 ogen aan 
de andere kant worden verticaal (vlak) aangelegd!  
Je mag dus niet lukraak de draairichting kiezen.  

3) Per kant, mag er telkens maar 1 steen aangebouwd worden. Enkel Dubbele 
stenen worden dwars gelegd, bij dubbele stenen mag aan de vier kanten 
worden bijgelegd, daar kunnen dus aftakkingen ontstaan. (zie foto) 

 
 
Start van het spel: 
• Leg alle stenen omgedraaid op het speelveld.  
• Iedere speler neemt om de beurten een steen. 

Bij 2 spelers zijn dit 7 stenen, bij 3 of 4 spelers zijn dit 5 stenen. 
• De spelers leggen deze stenen, onzichbaar voor de tegenstander (maar zichtbaar 

voor zichzelf) 
• De speler die de hoogste dubbele steen heeft begint.(Bijvoorbeeld dubbel 4 gaat 

boven dubbel 2). Deze speler legt de hoogste steen op het speelvlak. Indien 
niemand een dubbele steen heeft, moeten alle spelers hun stenen opnieuw 
trekken. 

• Als de 1ste speler zijn domino steen heeft geplaatst, volg je de wijzers van de klok 
en tracht je een steen aan te bouwen tegen de startsteen of de daarop 
aangebouwde stenen. Let op, alle stenen worden  
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• Elke aangebouwde steen, moet hetzelfde aantal ogen bevatten langst de zijde 
waar je tegen aan bouwt. 

• Als een speler niet kan leggen, moet hij een steen nemen van de resterende 
voorraad. Je mag maximum 3 stenen uit de voorraad halen in 1 beurt.  
Zodra je kan spelen, moet je een steen afleggen. 

• Wie als eerste al zijn stenen kwijt is, heeft het volksspel gewonnen. 
 
Puntenverdeling:  
 
Aan het einde van het spel, telt iedereen alle ogen van zijn afgelegde stenen op. 
De winnaar van het spel, krijgt de som, van alle punten van zijn tegenstanders.  
Een volgende ronde wordt opgestart en het spel is pas volledig afgelopen als een 
speler 100 punten of meer heeft behaalt. 
 
Tip: neem een papiertje bij de hand, en schrijf telkens het aantal ogen direct op, van 
de steen die je aflegt. Zo ontstaat er op het einde van het spel, geen discussie over 
wie welke steen heeft afgelegd. 
 
Veel plezier! 
 


