
 

 
Moddervarkens  

 
Snelregels voor in de klas 

 

Doel van het spel 
 

Heb je als eerste al jouw varkens in de modder? Gefeliciteerd! Je bent de winnaar!     

 
Klaarzetten  
 

 

 
 

    Verdeel de varkenskaarten met schone varkens zo:  

personen schone varkens 

2 5 
3 4 
4 3 

 

De rest van de varkenskaarten gebruik je niet en gaan terug in de doos.  

 

De startspeler  

De jongste speler begint.  

 

 

Kijk op de achterkant hoe je het spel speelt.   

Elke speler krijgt schone varkens en legt 
die voor zich neer. Hoeveel varkens? Kijk 
hier  

Iedere speler krijgt 3 
kaarten in haar hand 

 

De pakstapel ligt in het midden van de tafel 

 



 

Spelen 

• Als je aan de beurt bent, speel je 1 kaart uit je hand. Je kiest:  
o Of: een kaart die jou helpt  

 

 

o Of: een kaart waarmee je een speler of alle andere spelers pest 

 

• Heb je een kaart gespeeld? Dan leg je die open naast de pakstapel. 
• Pak een nieuwe kaart van de pakstapel, zodat je altijd 3 kaarten hebt.  
• Nu is de speler links van jou aan de beurt.   

Het einde van het spel  

De speler die als eerste alleen maar moddervarkens heeft, wint het spel en het spel is afgelopen.  

Zorg je dat het spel weer compleet is als je Moddervarkens opruimt: 
 

• 12 dubbelzijdige varkenskaarten (schoon/vies varken) 
• 21 modderkaarten 
• 9 stalkaarten 
• 8 kaarten ‘varkentje wassen’  
• 4 regenkaarten / 4 bliksemkaarten / 4 bliksemafleiderkaarten / 4 barricadekaarten 

 

Met een modderkaart mag 
je 1 schoon varken 
omdraaien naar 
moddervarken.   

Heb je al een schuur? Dan mag je er 
een bliksemafleider opzetten. Iemand 
anders kan jouw schuur dan niet meer 
laten afbranden.  

Een schuur houdt je schone/vieze 
varken droog als iemand de 
regenkaart speelt.  

Heb je een vies varken in een schuur? Dan 
mag je de schuur dichttimmeren en ben je 
helemaal veilig. Niemand kan jouw varken 
wassen. Dit is een barricadekaart.  

Heeft iemand een schuur? Laat hem 
met bliksem afbranden. Weg schuur!  

Alle (dus ook die van jou) vieze 
varkens die buiten staan, regenen 
weer schoon.    

Was 1 vies varkentje van iemand 
anders. Die mag zijn varken weer 
omdraaien naar schoon.  


