
SPELREGELS 



 Het is vijf voor twaalf op Twist-eiland ! 

De ene ramp na de andere vindt plaats 
en meteorieten vallen uit de lucht. 

Alleen de beste dino’s kunnen 
ontsnappen naar eilanden in de buurt. 

Doel van het spel
Zorg dat je de 

sterkste dino’s 
krijgt, verzamel de 

grote-klauwkaarten 
of vul je eiland zo 
snel je kunt. Denk 
goed na en kies je 

strategie voordat 
Twist-eiland wordt 

vernietigd 

Spelmateriaal
• 108 ‘DINO’kaarten 
in 4 verschillende families (Aqua, Carni,
Herbi, en Ptero). Elke dinokaart komt 
drie keer voor. De dinokaarten hebben 
een waarde van 2 tot 10. 

• 25 ‘GEBEURTENIS’-kaarten

• 32 ‘VOORBEREIDING’-kaarten,
om het spel te beginnen :
- 1 Twist-eilandkaart
- 12 eilandkaarten voor de spelers
   (6 T-Rex en 6 Lil’ Rex)

- 6 grafveld-kaarten
- 8 baby-dinokaarten
   (2 Aqua, 2 Carni, 2 Herbi, 2 Ptero)

- 3 eiland-bonuskaarten
   (+ 10, + 5, + 3 punten)

- 1 grote-klauwbonuskaart
   (+ 7 punten)

- 1 grote-meteorietkaart
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Neem 10 van de 25 GEBEURTENISkaarten en vorm hiermee een 
stapel. Leg de meteorietkaart eronder. Leg de Twist-eilandkaart 
er bovenop. Al deze kaarten liggen open. Leg de 15 overgebleven 
GEBEURTENISkaarten terug in de doos.

Leg rondom deze stapel de baby-dinokaarten, gesorteerd op 
familie zoals afgebeeld op de afbeelding op pagina 4 (de twee 
Pterokaarten op de bergen en de kliffen, de twee Carnikaarten op 
de jungle en de woestijn, de twee Herbikaarten op de rivier en de 
heuvels en de twee Aquakaarten op de zee en de kust). 

Elke speler krijgt 7 dinokaarten die hij op handen neemt plus 1 
eilandkaart en 1 grafveldkaart die hij voor zich op tafel legt. Als 
een speler 5 dinokaarten van dezelfde familie heeft, vervangt hij 
al zijn handkaarten (zo vaak als nodig). 
Het is belangrijk dat alle spelers hun eilandkaart in dezelfde 
richting leggen als Twist-eiland, zodat iedereen goed overzicht 
heeft.  Leg de overgebleven eiland- en grafveldkaarten terug in 
de doos.  

Maak een trekstapel met de overgebleven dinokaarten. Laat er 
ruimte naast voor een aflegstapel. 

Leg de bonuskaarten binnen handbereik op tafel. 
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Lil’ Rex Variant  
Voor een eenvoudiger spel op Twist-eiland !

Voor jongere kinderen is het beter om met de Lil’ Rex-
kaarten te spelen. Hierbij hoef je niet meer te letten op de 
overeenkomst in geografische zones tussen Twist-eiland 
en de spelerseilanden, en de families hoefen ook niet in de 
juiste zone gelegd te worden, zoals bij de gewone regels.

Dat betekent dat je een dinokaart overal op je eiland 
kunt leggen! Eventueel kun je beide eilanden ook 

combineren: oudere spelers spelen met T-Rex-eiland 
en jongere tegelijkertijd met Lil’ Rex-eiland. 

SPELVOORBEREIDING
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AANVAL OP TWIST-EILAND
In volgorde van zwak naar sterk vallen de opengedraaide 
dino’s Twist-eiland aan. 

JE EILAND BEVOLKEN
Plaats de verslagen dino op je eiland, 
overeenkomstig de geografische zone. 

HAND AANVULLEN
Neem 1 of 2 kaarten van de trekstapel zodat je 
weer 7 kaarten op handen hebt. 
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SPELERSBEURT (in volgorde)

VERLOOP VAN EEN RONDE

GEBEURTENIS
Leg de bovenste kaart van de gebeurtenisstapel af (behalve in 
de eerste ronde), zodat de volgende gebeurteniskaart zichtbaar 
wordt. Deze is onmiddellijk actief. 

VOORBEREIDING
Om dino’s van Twist-eiland naar zijn eigen eiland te verplaatsen, 
speelt iedere speler 1 of 2 dinokaarten gedekt voor zich op tafel. 
De sterkte van deze aanvallende dino (of ‘duo’) moet groter zijn 
dan die van de dino op Twist-eiland die de speler aanvalt. 

DE STRIJD BEGINT & GELIJKE STERKTE
De eerder gedekt gelegde kaarten worden opengedraaid en 
gelijke sterkte wordt afgehandeld. 
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ALLE SPELERS TEGELIJK
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Voorbeeld van een gevecht: Chris speelt een duo Herbi, één van sterkte 4 
en één van sterkte 2. Mary speelt een Herbi van sterkte 6. Ze hebben dus 
dezelfde aanvalssterkte en de drie dinokaarten worden op hun grafvelden 
gelegd en leveren ieder 2 punten op aan het einde van het spel.

Op het grafveld komen alleen dino’s terecht die door gelijke sterkte 
zijn uitgeschakeld of die daar zijn neergelegd door een speler die 
geen sterkere dino kon aanvallen dan hij al had. 

Als een speler GEEN dino kan aanvallen die sterker is dan die hij al 
op zijn eiland heeft (en alleen dan), mag hij (in plaats van kaarten 
kiezen en opendraaien) twee kaarten uit zijn hand op zijn grafveld 
leggen. Iedere hier geplaatste kaart is 2 punten waard aan het 
einde van het spel.
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ALLE SPELERS TEGELIJK
GEBEURTENIS
Ledere ronde, behalve de eerste, legt de speler met de langste nagels 
(klauwen!) de bovenste kaart van de gebeurtenisstapel af, om zo de 
nieuwe gebeurtenis te onthullen. Deze gebeurtenis geldt voor alle spelers. 

VOORBEREIDING
Alle spelers kiezen tegelijkertijd een dinokaart, of een duo (twee 
kaarten), die ze gedekt voor zich op tafel leggen. Als een speler twee 
kaarten wil spelen, moeten ze tot dezelfde familie behoren. Als een 
speler een duo speelt wordt de sterkte van deze twee kaarten opgeteld.  
Voorbeeld:  als Lisa een Carni van sterkte 4 speelt, en een Carni van 
sterkte 8, heeft ze een duo Carni van sterkte 12.
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DE STRIJD BEGINT & GELIJKE STERKTE 
Alle spelers draaien tegelijkertijd hun gekozen kaarten open. De dino’s 
gaan strijden. Als meerdere spelers dino’s (of duo’s) spelen van 
dezelfde familie en dezelfde sterkte, schakelen zij elkaar uit. De 
spelers leggen de dinokaarten gedekt op hun grafveld en ze krijgen 
aan het einde van het spel voor iedere hier geplaatste kaart 2 punten. 



SPELERSBEURT (in volgorde)
Spelers die nog dinokaarten hebben, voeren nu hun beurt uit, in volgorde 
van zwak naar sterk. Eerst vallen ze aan, daarna bevolken ze hun 
eigen eiland en tenslotte vullen alle spelers hun hand aan (tot 7 kaarten). 
Als 2 spelers dino’s met dezelfde sterkte hebben, maar van verschillende 
families, kunnen ze hun beurt tegelijkertijd uitvoeren. 
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AANVAL OP TWIST-EILAND
De speler met de zwakste dino (maar wel de snelste!) valt als eerste 
aan. Hij kan alleen een dino aanvallen met een lagere sterkte dan 
waarmee hij zelf aanvalt. 
De aanvallende Dino neemt de plaats in van de dino op Twist-eiland. 
Als het een duo-aanval is, wordt de zwakste dino op Twist-eiland 
gelegd; de sterkste wordt op de aflegstapel gelegd. 
Voorbeeld: Emily speelt een duo Ptero met een totale sterkte van 7 (de twee 
Ptero’s hebben een sterkte van 5 en 2), en ze valt een Ptero op Twist-eiland 
aan met sterkte 6. Ze legt haar Ptero 2 op Twist-eiland en de Ptero 5 legt ze af. 
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5 JE EILAND BEVOLKEN
De dino die is verslagen gaat naar de speler die hem aanviel, die hem 
op zijn eiland legt: de verslagen dino moet op dezelfde geografische 
zone worden gelegd als waar hij vandaan komt. 
Bijvoorbeeld: een Ptero verslagen in de bergen van Twist-eiland wordt 
geplaatst in de bergen van het eiland van de speler.
 

HAND AANVULLEN
Elke speler trekt zoveel dinokaarten van de stapel als nodig is om 
weer 7 handkaarten te hebben. Als de trekstapel leeg is, schud je de 
aflegstapel om een nieuwe trekstapel te vormen. 
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Twist-eiland       Spelerseiland

Een speler kan een dino op zijn eigen eiland ALTIJD vervangen 
door een sterkere of een zwakkere dino. De dino die is vervangen 
wordt afgelegd. 

SPEELTIP: om de voorbereiding voor het volgende spel makkelijker 
te maken, kunnen de baby-dino’s direct in de doos teruggelegd 
worden als ze worden vervangen. 
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GEBEURTENISKAARTEN

METEORIETENREGEN
Tijdens deze ronde kan er niet gespeeld worden 
in de geografische zones die getroffen zijn. 
Het is handig om de getroffen zones op 
Twister-eiland tijdelijk af te dekken met 
gedekte dinokaarten. 

GEEN 2 MAAR 3
Tijdens deze ronde mag je tot 3 kaarten 
van dezelfde familie spelen 
(dit kan elke familie zijn).

BEVING
Tijdens deze ronde kan een verslagen dino op 
een van beide geografische zones van zijn familie 
geplaatst worden. Deze kaart heeft geen invloed 
op het Lil’ Rex-eiland. 
Bijvoorbeeld, een in de woestijn van Twist-eiland 
verslagen Carni, kan worden geplaatst in de woestijn 
OF de jungle op een spelers eiland. 

WOEDEND
Tijdens deze ronde mag je voor een dino (of duo) 
van de afgebeelde familie, 3 optellen bij de sterkte. 
Deze nieuwe sterkte bepaalt de speelvolgorde. 
Bijvoorbeeld: een duo met sterkte 7 (3 + 4) wordt een 
duo met sterkte 10. Dit duo valt nu aan ná een dino 
met sterkte 9. 

SLACHTING
Tijdens deze ronde mag je voor een dino (of 
duo) van elke familie 2 optellen bij de sterkte. 
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VULKAAN
Leg de vulkaankaart af en ga meteen verder 
met de volgende gebeurtenis. Als deze kaart 
in de laatste ronde wordt onthuld, is het spel 
afgelopen. 

IN JE EEN EENTJE
Tijdens deze ronde kun je 
geen duo’s spelen. 

TORNADO
Als deze kaart wordt onthuld, wisselen alle dino’s 
van alle families op Twister-eiland van zone. 
Bijvoorbeeld, de Aqua aan de kust wisselt met de 
Aqua in de zee, en de Herbi in de heuvels wisselt met 
de Herbi in de rivier.

NIEUW LEVEN
Als deze kaart wordt onthuld, mag elke speler 
tot 3 handkaarten afleggen en evenveel nieuwe 
nemen van de trekstapel. 

HULP
Tijdens deze ronde mag je, als je een duo speelt, 
dino’s van twee verschillende families spelen. Als 
je je kaarten opendraaid, kies je met welke kaart 
je aanvalt (de bovenste kaart bepaalt de familie). 
Laat de dino van de soort die aangevallen werd 
achter op Twist-eiland. 
Bijvoorbeeld, Lisa valt een Carni met sterkte 7 aan. 
De kaarten die ze heeft opengedraaid zijn een Carni 
sterkte 3 en een Aqua sterkte 5. Samen vormen deze 
kaarten een Carni met sterkte 8.
 



BONUSKAARTEN

JE EILAND VOLTOOIEN 
De eerste speler die een dino heeft in elke 
geografische zone op zijn eiland krijgt de 
eilandbonuskaart die 10 punten waard is. 
De tweede speler krijgt de +5 kaart en de 
derde speler de +3 kaart. Deze punten 
worden bij de eindtelling meegeteld. Als 
meerdere spelers hun eiland in dezelfde 
beurt voltooien, krijgen ze ieder dezelfde 
bonus. 

12



GROTE KLAUWEN 
Sommige dinokaarten (afhankelijk van de 
sterkte) hebben een grote-klauwsymbool. 
Dit zijn grote dinoklauwen. De speler met 
de meeste dinoklauwen op zijn eiland 
aan het einde van het spel, wint de grote-
klauwkaart, die hem 7 punten opleverd. Als 
meerdere spelers de meeste grote-klauw-
kaarten hebben, krijgen ze ieder 7 punten. 
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EINDE van het spel
Zodra de grote-meteorietkaart is onthuld, is het spel 
afgelopen. Alle spelers leggen hun handkaarten af, en 
tellen de volgende punten op: de totale sterkte van 
de dino’s op hun eiland, eventuele bonuspunten, plus 
2 punten per kaart op hun grafveld. De speler met de 
meeste punten wint het spel.
Als meerdere spelers de meeste punten hebben, winnen 
alle betrokken spelers ! 
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Sterkte 1
Ichtyostega

Sterkte 1
Compsognathus

Sterkte 1
Pachycepha-

losaurus

Sterkte 1
Nemicolopterus

Sterkte 2-3-4
Mosasaurus

Sterkte 2-3-4
Dilophosaurus

Sterkte 2-3-4
Parasauro-

lophus

Sterkte 2-3-4
Anurognathus

Sterkte 5-6-7
Ichthyosaurus

Sterkte 5-6-7
Velociraptor

Sterkte 5-6-7
Stegosaurus

Sterkte 5-6-7
Microraptor

Sterkte 8-9
Elasmosaurus

Sterkte 8-9
Spinosaurus

Sterkte 8-9
Triceratops

Sterkte 8-9
Quetzalcoatlus

Sterkte 10
Kronosaurus

Sterkte10
Tyrannosaurus

Sterkte 10
Brachiosaurus

Sterkte 10
Pteranodon
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