
Leeftijd: 5-99 jaar Aantal spelers: 2-4

Inhoud: 48 dinosauruskaarten (4 series van 12 
dinosaurussen). Elke dinosaurus heeft een waarde 
van 1 tot 12 (12 is de hoogste waarde, 1 de laagste) 

Compsognathus

Stegosaurus

Styracosaurus

Kentrosaurus 

Dimetrodon

Spinosaurus

Pteranodon

Triceratops

Diplodocus

Ankylosaurus

Velociraptor

T Rex

Voorbereiding van het spel: elke speler pakt een 
serie van 12 dinosaurussen. Hij schudt zijn kaarten 

en legt ze voor zich neer met de plaatjes naar boven, 
in de volgorde waarin ze zijn geschud (elke speler kan 
2 rijen van 6 kaarten of 3 rijen van 4 kaarten vormen).
De spelers proberen in 30 seconden te onthouden 
waar hun 12 dinosaurussen liggen. Daarna draaien 
alle spelers hun kaarten om zonder ze te verplaatsen.  

Doel van het spel: zoveel mogelijk gevechten winnen 
om zoveel mogelijk dinosauruskaarten te veroveren.

BATASAURUS
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Verloop van het spel: de jongste speler begint. Hij 
draait willekeurig een van zijn 12 kaarten om en legt 
deze midden op tafel. Om de beurt, met de klok mee, 
kiest elke speler een van zijn kaarten, draait deze om 
en legt deze midden op tafel. De speler die de sterkste 
kaart heeft neergelegd (hoogste aantal punten), krijgt 
alle gespeelde kaarten en bewaart ze op een apart 
stapeltje als gewonnen punten. De speler die de slag 
heeft gewonnen, mag als eerste spelen, enzovoort.
Bijzondere situaties: als meerdere spelers een even 
sterke kaart neerleggen, vindt er een 'gevecht' tussen 
hen plaats. Elk van deze spelers legt een andere kaart 
naar keuze op de kaart die hij zojuist heeft gespeeld, 
met het plaatje naar beneden. Wanneer alle spelers 
hetzelfde hebben gedaan, draaien ze tegelijkertijd hun 
kaart om. 
De speler die de sterkste kaart heeft gespeeld, krijgt 
alle kaarten die nu midden op tafel liggen.
Als minimaal 2 spelers opnieuw een even sterke kaart 
hebben gespeeld, is er opnieuw een gevecht, net zo 
lang tot een speler de slag wint.
Let op: - Als meerdere spelers dezelfde kaart leggen, 
maar een andere speler een sterkere kaart neerlegt, 
vindt er geen gevecht plaats. In dit geval wint de speler 
met de sterkste kaart de slag.
- Na afloop van een partij tussen 3 of 4 spelers is het 
mogelijk dat sommige spelers één of meer kaarten 
overhebben. Deze spelers voegen hun kaarten dan 
toe aan hun stapeltje gewonnen kaarten.
Wie wint? De speler die de meeste kaarten heeft 
gewonnen, wint de partij.
Een spel van Grégory Kirszbaum en Alex Sanders
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