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De insectenhotel blues: 
Twee bijen voor mij, jij krijgt twee vliegen erbij. 

Honing om ze te lokken, op de komst van kakkerlakken gokken. 
Maar kiest een dier voor een eenzaam verblijf, 

jaagt de spin haar de stuipen op het lijf. 

SPELMATERIAAL 

4 insectenhotels 

72 speelkaarten, waarvan 

 20x honing 

      8x spin 

      8x kakkerlak 
  

 36x insectentoerist (bij, 

mier, vlieg, lieveheers-

beestje, vlinder, oorwurm) 

 

Elke speler probeert om als eerste de kamers in zijn insectenhotel met 
insectentoeristen te vullen. Als de gasten niet uit zichzelf komen, kan hij ze 
met honing binnenlokken. Daarbij kan de vraatzuchtige kakkerlak echter 
een lelijke streep door zijn rekening maken en met de honing gaan lopen. 
Let ook op voor ongure spintypes die eenzame gasten maar wat graag uit 
het hotel verjagen. 
 

DOEL VAN HET SPEL 

6 insecten (3 voorgeschreven insectenpaartjes) in zijn 
hotel onder te brengen. De eerste speler die er in 
slaagt zijn hotel vol te leggen, wint het spel. 

C 



HET SPEL KLAARZETTEN 

Elke speler krijgt een insectenhotel in de gewenste spelerskleur en legt dit 
open voor zich neer. Alle speelkaarten worden geschud en als blinde 
trekstapel in het midden van de tafel klaargelegd. De speler die als laatste in 
een hotel overnacht heeft, mag beginnen. 
 

SPELVERLOOP 

De startspeler begint, daarna gaat de beurt steeds in uurwijzerzin verder. Wie 
aan de beurt is draait de bovenste kaart van de blinde trekstapel om. Als zijn 
beurt daarna niet voorbij is, kan de speler beslissen of hij nog een kaart wil 
omdraaien of niet. Als hij beslist om te passen, is zijn beurt voorbij en is de 
volgende speler aan de beurt. Een speler kan echter ook proberen om een 
insect naar zijn hotel te lokken. 
 
De speler die aan de beurt is, kan dus: 

 ofwel 
 de honing die hij in vorige beurten al verzamelde, gebruiken om een 
 insect naar zijn hotel te lokken (zie verder onder Een insect lokken,F). Zijn 
 beurt is daarna automatisch voorbij en de volgende speler is aan de beurt. 

 ofwel 
 de bovenste kaart van de blinde trekstapel omdraaien (zie verder onder 
 Een kaart omdraaien, A tot E) 

 en 
 als zijn beurt daarna niet automatisch voorbij is, kan hij beslissen of hij 
 nog een kaart wil omdraaien of passen. Als hij past is zijn beurt voorbij en 
 is de volgende speler aan de beurt. 

Een kaart omdraaien 

Bij het omdraaien van een kaart, kunnen volgende situaties zich voordoen: 

A) De kaart toont een insect dat op een vrije plaats naast één van de 
voorgeschreven insectensymbolen in zijn hotel past. De speler legt het 
insect op die vrije plaats. 

Belangrijk: Op elke plaats kan maar één insectenkaart liggen. Er kunnen 
dus maximaal twee insecten van dezelfde soort in hetzelfde hotel liggen! 

Hierna is de beurt automatisch voorbij en de volgende speler is aan zet. 



B) De kaart toont een insect dat niet (meer) in zijn hotel past. De speler legt 
de kaart in dat geval blind naast zijn hotel op in een eigen insectendepot.  

De speler kiest of hij een volgende kaart wil omdraaien of niet. 

C) De kaart toont een honingdruppel. De speler legt de kaart in dat geval 
open naast zijn hotel in een eigen honingvoorraad. 

De speler kiest of hij een volgende kaart wil omdraaien of niet. 

Belangrijk: De honingkaarten zijn nodig om later insecten te kunnen 
lokken, maar de speler kan er pas in zijn volgende beurt opnieuw voor 
kiezen om een insect naar zijn hotel te lokken (of een kaart om te 
draaien). 

D) De kaart toont een kakkerlak. De speler verliest al zijn eerder verzamelde 
honing en moet de kaarten uit zijn honingvoorraad (als hij er heeft) 
samen met de kakkerlak op een gezamenlijke, open aflegstapel in het 
midden van de tafel leggen.  

De beurt is automatisch voorbij en de volgende speler is aan de beurt. 

E) De kaart toont een spin. De speler moet nu, indien mogelijk, bij een 
tegenspeler van zijn keuze een insect uit diens hotel verjagen. Dit insect 
wordt samen met de spin op de gezamenlijke, open aflegstapel in het 
midden van de tafel gelegd. 

Zijn beurt is hierna voorbij en de volgende speler is aan de beurt. 

Belangrijk: Reeds gevormde insectenpaartjes kunnen niet meer 
gescheiden worden (zij zijn dus veilig voor de spin) en een speler verjaagt 
ook nooit een insect uit zijn eigen hotel. 

Voorbeeld 
De speler met het blauwe hotel 
heeft al twee vliegen. In het 
groene hotel zit al één vlinder 
en de speler met het gele hotel 
heeft nog geen insecten. De 
speler met het rode hotel draait 
een spin om en kan noch bij 
blauw (insectenpaar) noch bij 
geel (hotel is leeg) een insect 
verjagen. Rood kan dus alleen 
de vlinder van de groene speler 
verjagen.  



Een insect lokken 

F) Als een speler in de vorige rondes twee (of meer) honingkaarten 
verzamelde, kan hij proberen om - tegen betaling van precies twee 
honingkaarten - een insect uit het insectendepot van één van de andere 
spelers naar zijn hotel te lokken. Hij moet dan duidelijk zeggen welk 
insect hij uit het insectendepot van welke speler wil lokken. Het komt er 
dus op aan om te onthouden wie welke insecten al verzameld heeft! 

Heeft hij juist geraden, moet de genoemde speler het genoemde insect 
uit zijn insectendepot aan de actieve speler geven, die het op een 
passende vrije plaats in zijn hotel legt. De speler die het insect moet 
afgeven, krijgt één van de twee gebruikte honingkaarten. De andere 
honingkaart wordt op de gezamenlijke, open aflegstapel gelegd. 

Heeft de actieve speler fout geraden, krijgt hij geen kaart maar moet hij 
alsnog één van de twee gebruikte honingkaarten aan de genoemde 
speler geven. De andere honingkaart wordt ook nu op de gezamenlijke, 
open aflegstapel gelegd. 

De beurt van de actieve speler is in beide gevallen automatisch voorbij en 
de volgende speler is aan de beurt. 

Belangrijk: Als de blinde trekstapel in de loop van het spel uitgeput geraakt, 
worden alle kaarten van de gezamenlijke, open aflegstapel samen met de 
insecten uit de eigen insectendepots van alle spelers opnieuw geschud om 
een nieuwe blinde trekstapel te vormen. 

EINDE VAN HET SPEL 

Het spel eindigt onmiddellijk van zodra een speler er in slaagt om al zijn 
hotelkamers met de zes voorgeschreven insecten te vullen. Die speler is ook 
de winnaar. 
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