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Claim It! 
Het goudclaim-spel 
Voor 2-5 spelers, vanaf 8 jaar 
 

De tijd: 1855. De plaats: Het 

Amerikaanse Westen 

 
Je bent een gouddelver die zijn proefterrein afbakent en verdedigt tegen 

rivalen en tegenstanders. Claim alles wat je krijgen kan, maar vergooi je 

geluk niet, of je gaat failliet. Kan jij soms de grootste mijn oprichten en je 

fortuin maken in het Wilde Westen? 
 

Spelinhoud: 
30 bezitsstenen (zwart) 

1 spelregel (je bent hem net aan het lezen) 
6 claimstenen (wit met zwarte cijfers) 

120 spelersstenen in 5 kleuren 
3 dobbelstenen 
1 speelbord 
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Spelvoorbereiding 
 

Vóór het eerste spel 
Plaats het speelbord tussen alle spelers in het midden. Hou de witte claimstenen (genummerd van 
1 tot 6) en de zwarte bezitsstenen binnen handbereik. Elke speler kiest een kleur en neemt alle 
spelersstenen van deze kleur bij zich. Bepaal daarna de eerste speler door een dobbelsteen te 
gooien. 
 
Spelverloop 
 
De spelers claimen een veld op het speelbord door de drie dobbelstenen een keer te gooien. Je 
kan zolang blijven dobbelen en velden claimen zoals je maar wilt, of je kan je zet altijd 
beëindigen. Als je de zet beëindigt, moet je alle witte claimstenen vervangen door spelersstenen 



 

 

van je eigen kleur. Als je blijft dobbelen, loop je het risico alle tijdens een rondje geclaimde 
velden weer kwijt te raken. Als je een cijfercombinatie dobbelt die je niet kan gebruiken, „ga je 
failliet” en ben je alle tijdens een rondje geclaimde velden weer kwijt. De speler met de meeste 
naast elkaar liggende velden is uiteindelijk de winnaar, omdat hij de grootste goudmijn heeft. 

 
 

Dobbelen en stenen zetten 
 
Als je aan de beurt bent, gooi je alle drie dobbelstenen. Een dobbelsteen bepaalt de rij op het 
speelbord, de andere dobbelsteen bepaalt de kolom en de derde dobbelsteen bepaalt of een 
claimsteen (wit) of een bezitssteen (zwart). De nummers van de rijen en kolommen zijn ter 
oriëntatie opgeprint op het speelbord [zie VOORBEELD 1]. Na elke gooi met de drie 
dobbelstenen zet je één
 

 enkel steen (claimsteen of bezitssteen) op het speelbord. 

VOORBEELD 1: Kolom 5, rij 2. De nummers van de kolommen bevinden zich onderaan op het 
speelbord, terwijl de nummers van de rijen opgeprint zijn aan de zijkant van het speelbord. De 
snijpunt is het veld 5/2. 
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VOORBEELD 2: Je dobbelt de cijfers 2,3 en 5. Nu kan je OF de claimsteen 2 zetten op het 
veld 3/5 of op het veld 5/3 OF de claimsteen 3 zetten op het veld 2/5 of op het veld 5/2 OF de 
claimsteen 5 zetten op het veld 2/3 of op het veld 3/2. Je hebt dus zes mogelijkheden, maar je mag 
slechts één steen per gooi zetten. 
 
Als het veld waarop je wilt zetten vrij is, zet je een claimsteen (wit) op dit veld. Het cijfer van de 
claimsteen hoeft

 

 te passen bij het aantal ogen van de derde dobbelsteen die noch de kolom noch 
de rij bepaalt [zie VOORBEELD 2]. Als de claimsteen met dit cijfer niet meer ter beschikking 
staat omdat hij al is geplaatst op het speelbord, mag je geen steen zetten op dit veld [zie 
VOORBEELD 3A]. 

Als het veld waarop je wilt zetten al bezet is door een kleurige steen van een tegenspeler, maar 
niet door een zwarte bezitssteen, doe maar zo alsof het veld nog vrij was. Zet dus een witte 
claimsteen op de steen van je rivaal [zie VOORBEELD 3B]. 
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VOORBEELD 3: Je bent de groene speler en je hebt de cijfers 1, 4 en 5 gedobbeld. Op welke 
velden kan je zetten? 
 



 

 

A: Nee. Het veld is wel vrij, maar claimsteen 5 staat niet ter beschikking. 
B: Ja. Zet claimsteen 4 op de blauwe steen. 
C: Ja. Zet een bezitssteen (zwart) op je eigen steen. 
D: Ja. Zet een bezitssteen (zwart) op claimsteen 2. 
E: Nee. Oranje ligt op een bezitssteen (zwart). 
F: Nee. Je hebt al een bezitssteen (zwart) gezet op dit veld. 
 
Als het veld waarop je wilt zetten al bezet is door een steen van je eigen kleur, maar nog niet door 
een bezitssteen (zwart), zet je gewoon een bezitssteen op je eigen steen [zie VOORBEELD 3C]. 
Ligt er al een claimsteen (wit) op het veld, zet je een bezitssteen op de claimsteen [zie 
VOORBEELD 3D]. Als een zwarte bezitssteen wordt gezet, is het aantal ogen van de derde 
dobbelsteen niet
 

 van belang. 

Ligt er al een bezitssteen (zwart) op het veld waarop je wilt zetten – het doet er niet toe of op of 
onder een andere steen –, kan je geen steen zetten op dit veld [zie VOORBEELD 3E en 
VOORBEELD 3F]. 
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VOORBEELD 4: Je bent de groene speler en je hebt de cijfers 3, 4 en 6 gedobbeld. De 
claimstenen 3 en 6 zijn niet beschikbaar (claimsteen 3 ligt onder de bezitssteen op het veld 6/3). 
Je kan claimsteen 4 niet zetten op de velden 3/6 en 6/3, omdat er al bezitsstenen liggen. Je hebt 
pech en gaat failliet! Je moet alle bezitsstenen van de velden 4/2 en 6/3 en alle claimstenen van 
de velden 2/1, 6/3 en 4/4 verwijderen. Je zet is nu beëindigd. 
 
Let op: pas als je je zet beëindigt, mogen de stenen van je eigen kleur worden gezet op het 
speelbord en mogen stenen worden verwijderd van het speelbord. Claimstenen en bezitsstenen 
kunnen liggen op de spelersstenen. 
 

„Failliet gaan” 
 
Als je dobbelt en je geen steen kan zetten volgens de regels, „ga je failliet” en is je zet helaas 
beëindigd. Je moet dus alle bezitsstenen (zwart) verwijderen die gezet zijn op

 

 andere stenen. 
Daarna worden alle claimstenen (wit) van het speelbord verwijderd. De volgende speler is aan de 
beurt [zie VOORBEELD 4]. 
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VOORBEELD 5: Je bent de groene speler en je hebt je zet op tijd beëindigd om je velden in bezit 
te nemen. 



 

 

5/5: Vervang claimsteen 1 door een groene steen. 
5/6: Vervang claimsteen 6 en de blauwe steen door een groene steen. De blauwe steen gaat terug 
aan de betrokken speler. 
6/2: Zet de bezitssteen (zwart) onder de groene steen. Nu kan het veld niet meer in beslag worden 
genomen door een andere speler. 
4/3: Vervang de claimsteen en de bezitssteen door een van je groene stenen op een bezitssteen. 
Nu kan het veld niet meer in beslag worden genomen door een andere speler. 
3/4: Verwijder alle drie stenen (oranje, wit en zwart) een geef de oranje steen terug aan de 
betrokken speler. Zet een van je groene stenen op een bezitssteen op het veld. Nu kan het veld niet 
meer in beslag worden genomen door een andere speler. 
 
 
 
Kiezen is moeilijk: velden in bezit nemen of blijven dobbelen 

Als je geen pech hebt en je niet failliet gaat bij de gooi, kan je nog een keertje dobbelen OF je zet 
beëindigen en alle velden in bezit nemen die je hebt gemarkeerd tijdens deze ronde. Als je blijft 
dobbelen, loop je echter het risico alle in deze ronde tot nu toe gemarkeerde velden weer kwijt te 
raken. Zolang je niet failliet gaat, kan je zo dikwijls blijven dobbelen zoals je maar wilt. Je zet 
wordt slechts beëindigd door een mislukte gooi (zie „Failliet gaan”) of als je beslist je zet te 
beëindigen en je velden in bezit te nemen. 
 
Als je je zet beëindigt, worden alle stapels met een bovenop liggende zwarte bezitssteen 
vergangen door een stapel met een steen van je eigen kleur op

 

 een zwarte bezitssteen. Je bent dus 
geslaagd om je goudclaims in bezit te nemen, want deze velden kunnen niet meer worden 
geclaimd door andere spelers. Elke witte claimsteen op een veld wordt vervangen door een steen 
van je eigen kleur. Als bovendien ook een steen van een andere kleur op het veld is gezet, gaat 
deze steen terug aan de betrokken speler. Je zet is nu beëindigd. Geef maar de dobbelstenen aan 
de volgende speler [zie VOORBEELD 5]. 
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VOORBEELD 6: Puntenwaardering 
Oranje is geslaagd om negen velden te bezetten en de laatste ronde begint. Nadat groen, blauw 
en oranje hun laatste zet hebben gedaan, ziet het speelbord als volgt eruit. 
 
De grootste goudmijn van de groene speler bestaat uit zes velden. Blauw heeft een goudmijn die 
bestaat uit vijf velden. En oranje heeft een goudmijn van zeven velden. Oranje is dus de winnaar! 
 
Speleinde 
 



 

 

Laatste ronde: 
Zodra een speler het minimum aantal goudclaims (met een zwarte bezitssteen gemarkeerde 
velden) te pakken krijgt, vindt nog een laatste ronde plaats, voordat het spel wordt afgesloten. Het 
noodzakelijke minimum aantal is aangeduid op het speelbord. 
 
 5 spelers = 6 goudclaims 
 4 spelers = 7 goudclaims 
 3 spelers = 9 goudclaims 
 2 spelers = 13 goudclaims 
 
BELANGRIJK: Deze goudclaims kunnen naast elkaar liggen, maar hoeven niet naast elkaar te 
liggen. Als een speler over het minimum aantal goudclaims beschikt en hij voldoet aan de eisen 
van de laatste ronde aan het einde van zijn zet, maakt hij dit bekend door „laatste ronde” te 
roepen. Elke speler is dan nog een keer aan de beurt, dus ook de speler die de laatste ronde heeft 
uitgeroepen. 
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De speler met de grootste goudmijn is uiteindelijk de winnaar. Een goudmijn bestaat uit een reeks 
naast elkaar liggende

Met een gelijk spel wint de speler met de meeste goudclaims (velden met zwarte bezitsstenen) op 
het speelbord. In dit geval hoeven de velden niet naast elkaar te liggen. Is het spel nog altijd 
onbeslist, wint de speler met de meeste velden van zijn kleur in totaal. 

 velden (verticaal en horizontaal, maar niet diagonaal). Zowel bezette velden 
(zonder zwarte bezitssteen) alsook goudclaims (met zwarte bezitssteen) behoren tot de goudmijn 
[zie VOORBEELD 6]. 

 
 
Regelvariant 
 
Deze regelvariant maakt het mogelijk om meer velden te bezetten in een ronde. De regelvariant 
wordt echter niet aanbevolen voor vijf spelers. 
Als een zwarte bezitssteen wordt gezet op een witte claimsteen, wordt de claimsteen verwijderd 
van het speelbord. Deze steen kan worden herbruikt in dezelfde zet. 
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