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Materialen
Hieronder staat uitgelegd wat alle spelmaterialen zijn en waarvoor je ze kunt gebruiken.

Spelinhoud
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

85 Hexagontegels (1 starttegel, 62 honingraattegels, 22 weidetegels)
8 koninginnen (2 per kleur)
20 werksters (5 per kleur)
12 larven (3 per kleur)
8 darren (2 per kleur)
20 stuifmeelschijfjes
20 honingblokjes
28 bijenkorvenfiches (8x 1 punt, 8x 2 punten, 12x 5 punten)

Tegels
Er zijn 2 soorten tegels: de honingraattegels en de weidetegels. Daarnaast is er nog 1 starttegel. Ook dit is een honingraattegel.

Weide
Weidetegels zijn te herkennen aan de groene achtergrond met bloemen.

Honingraat
Deze tegels zijn te herkennen aan de lichtgele achtergrond en hebben verschillende soorten zijkanten:
❖ Open zijkant
❖ Gesloten zijkant
❖ Doorgang
Daarnaast zijn er ook nog 2 soorten speciale tegels:
❖ Honingkamers: hierin zie je potten honing staan
❖ Broedkamers: hier liggen een aantal larven in
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Voorbeelden
Weidetegel

Starttegel
(1 doorgang, 5 open zijden)

Honingkamer
(3 doorgangen, 3 gesloten zijden)

Broedkamer
(1 doorgang, 2 open, 3 gesloten zijden)

Bijen
Er zijn 4 verschillende soorten bijen:
❖
❖
❖
❖

De koningin: dit is de grote, platte disc. Elke speler heeft er hier 2 van
De werkster: hier zijn er 5 van per speler en dit is de kleine discs
De larven: in de vorm van een cilinders. Elke speler heeft er 3
De darren: ook hier heeft elke speler er 2 van, namelijk de niet-gele kubussen

Koningin kan:
❖ Bijenkorf claimen
❖ Gangen blokkeren voor alle andere bijen
❖ Een ei leggen

Werkster kan:
❖ Stuifmeel verzamelen
❖ Honing maken
❖ Larve voeden

Dar kan:
❖ Gangen blokkeren voor werksters en darren
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❖ Larve of werkster schaken
❖ Verdedigen tegen schaken

Larve kan:
❖ Uitgroeien tot bij

Honing en stuifmeel
Stuifmeel heeft de vorm van een gele disc en honing bestaat uit de gele kubussen.

Stuifmeel
❖ Verzamelen in weide door werkster
❖ Nodig voor het maken van honing

Honing
❖
❖
❖
❖

Produceren in honingkamer door werkster
Nodig voor de koningin om nieuw ei te leggen
Nodig voor voeden van larve
Nodig voor bouwen van honingraat

Bijenkorffiches
Dit zijn de puntenfiches van 1, 2 of 5 punten per stuk

Voorbeelden
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Spelregels Happy Honey Beez
Hieronder staat de speluitleg van ‘Happy Honey Beez’ voor als je het spel voor de eerste keer speelt. In deze versie spelen de darren en larven niet mee.
Lees de uitleg bij ‘Knights in Buzzing Armor’ voor de spelregels van het complete spel.

Startsituatie
Elke speler kiest een kleur en pakt hiervan:
❖ 1 koningin
❖ 3 werksters
Dit is de ‘handvoorraad’ van een speler. Overige bijen doen niet mee en gaan terug in de doos. De honing en het stuifmeel worden apart gelegd in de
‘spelvoorraad’.
Leg de starttegel in het midden van de tafel, dit is het ‘spelbord’. De overige tegels worden ondersteboven op tafel gelegd (de ‘trekvoorraad’).

Handvoorraad
rode speler
Trekstapel
Handvoorraad
bruine speler

Handvoorraad
zwarte speler
Spelbord

Spelvoorraad
Handvoorraad
oranje speler

Per beurt
Een speler begint de beurt door een tegel te trekken en deze aan te sluiten op het spelbord. Hierbij mag je ervoor kiezen om op deze tegel ook een bij te
plaatsen. Hiervoor gelden de volgende regels:
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❖ De koningin mag alleen op een honingraattegel geplaatst worden
❖ De werkster mag op elke tegel geplaatst worden (weide of honingraat)
Daarnaast mag elke speler mag in zijn/haar beurt de volgende acties doen:
❖
❖
❖
❖

Werkster bewegen (vliegen)
Stuifmeel verzamelen
Honing maken
Nieuwe (honing)raat maken

Tegels aanleggen
Een tegel moet aangesloten worden aan een bestaande tegel op het spelbord. Hiervoor gelden de volgende regels:
❖ Honingraat mag met een open of gesloten zijkant aansluiten aan een andere honingraat met open of gesloten zijkant
❖ Honingraat met een zijde waarop een doorgang te zien is, mag alleen aansluiten op een andere honingraat met doorgang of open zijde, of aan een
weide tegel
❖ Weidetegel mogen niet aan een open zijde van een honingraat grenzen, dus wel aan een doorgang of gesloten zijkant
❖ Weidetegels mogen aan elkaar aansluiten
❖ Dit geldt voor alle zijden van de honingraat die aan een andere tegel grenzen
❖ Je mag een tegel draaien indien gewenst
❖ Als je een tegel niet kwijt kunt, gaat deze uit het spel en mag je geen nieuwe tegel rapen
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Voorbeelden
Aansluiten aan een open zijde

Aansluiten aan een gesloten zijde

Aansluiten aan een doorgang

Aansluiten doorgang op doorgang

Aansluiten weide

Aansluiten weide aan weide

Bijenkorven
Wanneer meerdere tegels een afgesloten gebied vormen, dat wil zeggen dat ze compleet omgrenst zijn door gesloten zijden of poorten, wordt dit gebied
een bijenkorf genoemd. Het vormen van bijenkorven is het doel van het spel en deze korven leveren punten op wanneer je koningin de leidster is van zo’n
korf.
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Voorbeeld
Hieronder een voorbeeld van een bijenkorf. Zowel B als Z zijn korven, beide E zijn nog niet af.

E

B

Z

E

Gangenstelsels
Wanneer meerdere honingraten aan elkaar grenzen met de open zijde of een doorgang, vormen zij gangenstelsel. Hiervoor geldt:
❖ Honingraattegels die met de open zijde aansluiten;
❖ Honingraattegels die met een doorgang aan een andere doorgang of open zijde grenzen;
❖ Weidetegels die aan een doorgang grenzen.
De bijen gebruiken deze gangen om van tegel naar tegel te vliegen. Een gang kan dus door meerdere korven lopen.
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Voorbeeld
Hieronder een voorbeeld van een aantal gangen. De stippellijnen geven aan hoe de bijen kunnen vliegen.

Drukke bijtjes
Naast het aanleggen van een tegel, zal ook je bijenvolk druk bezig zijn in een beurt. Hieronder de uitleg wat ze kunnen doen.

Korf opeisen
Wanneer je een koningin neerlegt op de tegel die je aansluit, dan richt zij zich op tot leider van deze korf. Maar ook je tegenspelers zullen proberen de korf
op te eisen. Wanneer 2 of meer koninginnen van verschillende kleuren in een korf liggen, delen zij de punten (afgerond naar onder). Punten worden pas
geïnd wanneer de korf helemaal af is. Wanneer je korf af is, pak je het aantal punten (bijenkorffiches) dat deze oplevert. De koningin neem je dan weer in je
handvoorraad en mag weer op het bord gelegd worden met een volgende tegel.
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Voorbeeld
Wanneer de rode speler op tegel B de koningin neerlegt, wordt de korf afgesloten en verdient zij hiermee de punten ervan. Daarna wordt de koningin
meteen weer in de handvoorraad gelegd. Speler Z legt de koningin op een tegel waarvan de korf nog niet af is. Deze blijft dus liggen totdat de korf af is.

B

Z

Vliegen
Werksters kunnen door de gangenstelsels vliegen op zoek naar stuifmeel en honing. Echter, ze kunnen niet langs een koningin van een andere kleur vliegen.
Elke werkster mag per beurt 1 keer vliegen, de afstand maakt hierbij niet uit. Naast vliegen mogen zij 1 andere actie doen zoals stuifmeel verzamelen of
honing maken.
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Voorbeeld
Wanneer de zwarte speler een werkster op het bord zet via tegel B, kan deze meteen naar een weidetegel vliegen.

B

Stuifmeel verzamelen
Elke werkster kan tijdens een beurt, naast het vliegen, stuifmeel verzamelen wanneer zij landt (of al zit) op een weidetegel. Om dit te doen neemt een
speler 1 stuifmeeldisc van de spelvoorraad en plaatst deze in de handvoorraad. Wanneer er geen stuifmeel meer in de spelvoorraad ligt, produceren de
bloemen helaas geen stuifmeel op dat moment.

Honing maken
Van stuifmeel kunnen werksters ook honing maken. Ook dit mag een werkster doen naast het vliegen. Echter mag een werkster maar 1 actie doen: honing
maken of stuifmeel verzamelen. Om honing te maken moet een werkster in een honingkamer landen (of al zitten) en legt de speler 1 stuifmeel uit de
handvoorraad terug in de spelvoorraad. Aansluitend neemt de speler 1 honingblokje uit de spelvoorraad en legt deze in de handvoorraad. Als de
spelvoorraad honing op is, kan er helaas geen honing gemaakt worden.

Nieuwe raat maken
Wanneer een speler 2 honing inlevert (aan de spelvoorraad), maakt het bijenvolk nieuwe honingraat aan. Dit betekent dat de speler een extra tegel mag
plaatsen (eventueel met een bij uit de handvoorraad). Dit mag meerdere keren per beurt gedaan worden.
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Spelregels Knights in Buzzing Armor
Lees dit gedeelte wanneer je Happy Honey Beez al een keer gespeeld hebt en ook de larven, darren en tweede koningin meespelen.

Startsituatie
Elke speler start met:
❖ 1 koningin
❖ 2 werksters
❖ 1 larve
Dit heet de ‘handvoorraad’ (van een speler). De overige bijen van alle kleuren worden apart gelegd in de ‘spelvoorraad’ (samen met de honing en het
stuifmeel).
Leg de starttegel in het midden van de tafel, dit is het ‘spelbord’. De overige tegels worden ondersteboven op tafel gelegd (de ‘trekvoorraad’).

Handvoorraad
rode speler
Trekstapel
Handvoorraad
bruine speler

Handvoorraad
zwarte speler
Spelbord

Spelvoorraad
Handvoorraad
oranje speler

Per beurt
Een speler begint de beurt door een tegel te trekken en deze aan te sluiten op het spelbord. Hierbij mag je ervoor kiezen om op deze tegel ook een bij te
plaatsen. Hiervoor gelden de volgende regels:
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❖
❖
❖
❖

De koningin mag alleen op een honingraattegel geplaatst worden
De werkster mag op elke tegel geplaatst worden (weide of honingraat)
De dar mag op elke tegel geplaatst worden (weide of honingraat)
De larve mag alleen op een honingraattegel met broedkamer geplaatst worden

Daarnaast mag elke speler mag in zijn/haar beurt de volgende acties doen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Werkster of dar bewegen (vliegen)
Stuifmeel verzamelen
Honing maken
Ei leggen door de koningin
Larve voeden
Larve of werkster schaken
Dar, larve of werkster verdrijven
Nieuwe (honing)raat maken

Drukke bijtjes
Werksters hebben 1 extra mogelijkheid in deze versie en ook de darren kunnen verschillende acties uitvoeren. Hieronder worden alleen de acties uitgelegd
die niet in ‘Happy Honey Beez’ voorkomen of wanneer een aanvullende spelregel van toepassing is.

Korf opeisen
Omdat nu elke speler de mogelijkheid heeft om 2 koninginnen op het bord te leggen, krijgt degene met de meeste koninginnen in een korf de punten. Is het
gelijkspel, dan worden de punten gedeeld (afgerond naar onder).

Vliegen
Naast werksters kunnen ook darren door de gangenstelsels vliegen. Echter, darren kunnen net als een koningin een gang blokkeren. De volgende regels
gelden dus:
❖
❖
❖
❖

Zowel de werkster als dar mag niet voorbij een tegel vliegen of erop landen waarop een koningin van een andere kleur zit;
De werkster mag niet voorbij een tegel vliegen of erop landen waarop een dar van een andere kleur zit;
De dar mag niet voorbij een tegel vliegen of erop landen waarop eenzelfde of hoger aantal darren van een andere kleur zit;
Zowel de werkster als dar mogen wel voorbij een tegel vliegen of erop landen waarop een larve of werkster van een andere kleur zit.
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Voorbeeld
Zowel de zwarte dar als de bruine werkster mogen niet voorbij de rode koningin bij B. De rode werkster bij Z mag wel landen op de weidetegel met de
oranje werkster, maar niet voorbij de oranje dar. Alle darren mogen niet langs elkaar vliegen of op dezelfde tegel landen. Via een alternatief gangenstelsel
kan eventueel wel gevlogen worden.

B
Z

Ei leggen door de koningin
Wanneer een koningin op het bord ligt, kan deze een ei leggen waaruit een nieuwe bij geboren wordt. Hiervoor wordt 1 honing uit de handvoorraad
teruggelegd in de spelvoorraad. Vervolgens wordt er 1 larve uit de spelvoorraad in de handvoorraad geplaatst. Deze larve mag dan bij het neerleggen van
een broedkamertegel op het spelbord geplaatst worden.

Larve voeden
Een larve kan niet bewegen en blijft in de broedkamer liggen totdat ze gevoed wordt. Dit doet de werkster. Deze landt dan naast de larve in de broedkamer
en voed haar 1 honing. De speler legt dan 1 honing uit de handvoorraad terug in de spelvoorraad, haalt de larve van het bord en plaatst deze dan terug in de
spelvoorraad. Tenslotte kiest de speler een bij (koningin, werkster of dar) uit de spelvoorraad die in de handvoorraad wordt gelegd. Deze bij mag met een
volgende tegel op het speelbord geplaatst worden.
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Larve of werkster schaken
Een dar kan een larve of werkster van een andere kleur schaken. Dit betekent dat deze zijn charmes in de strijd gooit en de larve/werkster van de andere
kleur overtuigt om bij zijn bijenkolonie te komen. Hiervoor landt de dar op een tegel met een vijandige werkster of larve. Deze larve of werkster worden dan
teruggedaan in de spelvoorraad en de speler legt een werkster of larve van de eigen kleur terug op dezelfde tegel. Deze bij mag vanaf de volgende beurt
vliegen en/of een actie uitvoeren. Zorg dus dat je je eigen bijen altijd goed beschermd om schaken te voorkomen.
Let op! De laatste 2 werksters van een bijenvolk zijn enorm loyaal en kunnen niet geschaakt worden. Deze worden automatisch verdreven indien een
vijandige dar op hun tegel landt.

Dar of werkster verdrijven
Omdat darren niet geschaakt kunnen worden en ze bepaalde gangen kunnen blokkeren, zullen dappere darren van een andere kleur hen proberen te
verdrijven. Hierbij geldt dat de meerderheid overwint. Landen 2 darren van een kleur op een tegel met 1 vijandige dar, dan gaat deze laatste van het bord af
terug de handvoorraad in.
Let op! Wanneer een dar wordt verdreven die een larve of werkster beschermde (op dezelfde tegel), zal deze larve of werkster ook meteen geschaakt
worden wanneer de dar teruggenomen is in de handvoorraad.
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De winnende koningin
Het spel eindigt wanneer alle tegels zijn neergelegd. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten (bijenkorffiches) te verzamelen.
Je krijgt punten voor:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1 punt voor elke tegel in een korf die je koningin opeist;
1 extra punt voor elke honingtegel in een korf die je opeist;
1 extra punt voor elke broedkamertegel in een korf die je opeist;
3 punten voor elke koningin die nog op het spelbord ligt;
1 punt voor elke dar of werkster die nog op het spelbord ligt;
2 punten voor elke larve die nog op het spelbord ligt;
1 punt per honing in de handvoorraad;
1 punt per 2 stuifmeel in de handvoorraad.

Degene die op het eind de meeste punten heeft, wint.
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