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Benodigd extra materiaal
De gele vlinder uit het spel (bij de reservekaartjes). 
Als je deze niet hebt, kun je een stukje geel karton 
in de vorm van een vlinder knippen, of  print deze 
vlinder uit en plak haar op een stukje karton.

Doel van het spel
Max wordt tijdens zijn jacht afgeleid door Vlinder. 
Hij neemt altijd de kortste route naar Vlinder. Zo 
kun je de 3 andere diertjes meer tijd geven om te 
ontsnappen, of ze de kans geven zich te verstoppen 
in een veilig hoekje, tot Max voorbij is. Maar wees 
voorzichtig! Max kan Vlinder ook te pakken krijgen! 
Het doel is nu om alle 4 de kleine diertjes veilig bij de 
boom te krijgen.

Speciale regels voor Vlinder

•	 Vlinder begint 1 vakje voor de andere diertjes.
•	 Als je tijdens je beurt een groene stip gooit, mag je 

één van de 4 diertjes verplaatsen.
•	 Vlinder gaat altijd 2 vakjes vooruit per groene stip.     

Ze neemt nooit een sluipweggetje (zie afbeelding).
•	 Volg verder voor de beweging van Vlinder dezelfde 

regels als voor de andere diertjes.

2

Een coöperatief strategiespel
voor 1 tot 8 spelers vanaf 4 jaar

Speelduur circa 15 minutenMax
de KatMax
de Kat



Over de auteur
De Canadese spelauteur Jim Deacove 
heeft meer dan 40 jaar ervaring met 
coöperatieve spellen. Hij wil spellen 
maken waarin mensen plezier hebben 
en heeft gemerkt dat dat beter lukt als 
je samen speelt in plaats van tegen 
elkaar. Inmiddels heeft hij meer dan 
100 coöperatieve spellen bedacht, 
waarvan Sunny Games de leukste in 
Europa uitgeeft.

Idee en ontwikkeling: Max Maurice Hirschel en Steven Michiel Rijsdijk

Met dank aan Jim & Ruth Deacove voor goedkeuring
Dank aan alle testspelers, 

in het bijzonder Dennis, Jörg, Mischa en Nico

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan dit spel.
Als je zelf interessante ‘huisregels’ bedenkt voor Max de Kat dan horen we dat 

heel graag. Je kunt ons bereiken via max@sunnygames.nl
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Zolang Vlinder ver vooruit vliegt, 
neemt Max altijd de sluipweggetjes, 
ook als er twee zwarte stippen 
worden gegooid! 

Speciale regels voor Max

Als Vlinder bij een hoek van het 
bord  staat, en Max komt bij een 
sluipweggetje, dan blijft hij op de 
beginplek staan, zodat hij Vlinder 
niet inhaalt. 

In de onderstaande gevallen beweegt Max weer volgens de 
normale regels:

•	 Wanneer Vlinder is gevangen
•	 Als Vlinder de boom heeft bereikt
•	 Als de Max Vlinder voorbij is gerend (met 2 zwarte stippen)

Bij zijn volgende beweging kijk 
je weer waar Vlinder is. Staat ze 
nog bij de hoek, dan volgt Max de 
gewone weg. Is Vlinder de hoek al 
voorbij? Dan neemt Max alsnog het 
sluipweggetje. Dit kost hem nu wel 
één extra beweging.
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