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Fruitmarkt 

Pluk fruit en oogst er prijzen mee! 

Stuur maar je plukkers en tuinmannen de boomgaard in. Maar hou de wasbeer in de 
gaten, want hij steelt jouw fruit! Appels, kersen, pruimen en citroenen – verzoorg je fruit 
om goede arbeiders aan te werven, of ga er op de fruitmarkt mee om medailles en 
insignes te winnen. Wie het beste fruit kan presenteren op de fruitmarkt wint de eerste 
prijs! 
 

Spelaccessoires 

54 speelkaartjes: 10 plukkers 10 tuinmannen 10 reservearbeiders 24 vruchtbomen 

80 vruchten: 20 kersen (rood) 20 appels (groen) 20 pruimen (blauw) 
 20 citroenen (geel) 

25 prijzen: 5 rode insignes 5 groene insignes 5 blauwe insignes 5 zilveren medailles
 5 gouden medailles 

4  speciale markers 

5 zetnummertjes 

3 speciale plaatjes: 1 wasbeer 1 seizoenarbeider 1 transportvoertuig 

1 spelregel (je bent hem net aan het lezen) en 5 regeloverzichtskaartjes 
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Speelbord 

Wasbeerveld: Door de wasbeer gegeten vruchten hier afleggen 
Reservearbeiderskaartjes hier afleggen 
Speciale markers hier afleggen 
Prijzen toegedekt op deze velden leggen 
Vruchten op de vruchtbomen leggen 
Kruiwagen voor de vruchten van de spelers 
 
Vóór het eerste spel: 
Prijzen, speciale markers, speciale plaatjes en zetnummertjes de lijsten uitdrukken. 
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Spelvoorbereiding 

Leg het speelbord uit voor de spelers. Leg telkens vijf vruchten van de vier fruitsoorten op de gepaste bomen. (Als 
er vijf spelers aanwezig zijn, neem je zes vruchten per boom.) Leg de overige vruchten naast het speelbord. Deze 
vruchten vormen de voorraad. Leg het wasbeerplaatje, het transportvoertuigplaatje en het seizoenarbeidersplaatje 
naast het speelbord. 
 
Sorteer de prijzen naar hun soort (goud, zilver, blauw, groen, rood) en schud deze. Van elk soort worden drie prijzen 
gelegd op de gepaste kleurige velden op het speelbord. Let op dat de prijzen toegedekt zijn. De overige prijzen 
worden ongezien het spel uitgenomen. 
 
Leg de reservearbeiderskaartjes (plukkers/tuinmannen) op de gepaste velden. Hun aantal richt zich naar het aantal 
spelers: 

veld van 5 veld van 4 veld van 3 

3 spelers 
4 spelers 
5 spelers 

Schud de speciale markers en leg er een open op elke boomstam. 
 
Elke speler krijgt vier vruchtboomkaartjes (een per fruitsoort), twee plukkerkaartjes, twee tuinmankaartjes en twee 
willekeurig gekozen vruchten uit de voorraad. De spelers houden hun kaartjes bij zich gedurende het hele spel. Leg 
een kaartje van elk vruchtboomsoort voor de wasbeer naast het speelbord. 
 
Neem zoveel zetnummertjes zoals er spelers aanwezig zijn. Schud de nummertjes en leg er een open voor elke 
speler. 
 
Leg de regeloverzichtskaartjes zo uit dat ze kunnen worden gezien door alle spelers. 
 
Nu kan het spel beginnen! 
 
[VOORBEELD 1 op pagina 4 toont de opbouw van een spel voor vier spelers.] 
 

Spelverloop 

Fruitmarkt wordt gespeeld in rondjes. Elk rondje bestaat uit vijf fases. 
 
In elk rondje worden de plukkers en de tuinmannen d.m.v. de kaartjes de vier vruchtbomen toegewezen om fruit te 
plukken en te telen voor het volgende rondje. Het fruit wordt uitgedeeld om prijzen (voor overwinningspunten) te 
winnen op de fruitmarkt. Uiteindelijk wint de speler die de meeste punten heeft aan het einde van het spel. 
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VOORBEELD 1: 
Vier spelers hebben Fruitmarkt voorbereid en zijn nu klaar om te spelen. 
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Fase 1: Arbeiders toewijzen 
 
Plukkers en tuinmannen worden de vier vruchtbomen tegelijk (en geheim) toegewezen door de spelers. Er zijn er 
twee mogelijkheden voor: 
 
1. Elke speler legt een vruchtboomkaartje toegedekt op de tafel en legt vervolgens een willekeurig aantal arbeiders 
toegedekt op dit kaartje (geen kaartje, een kaartje of meer dan een kaartje). Dit proces wordt herhaald voor de 
overige drie vruchtboomsoorten, zodat er uiteindelijk vier stapels kaartjes toegedekt liggen voor elke speler [zie 
VOORBEELD 2]. 
 
2. Anders kunnen de arbeiders ook op de kaartenhand worden toegewezen door ze direct achter het 
vruchtboomkaartje te pakken. Er kan er geen arbeider, een arbeider of meer dan een arbeider worden toegewezen 
aan elke boom. Nadat de arbeiders werden toegewezen, leggen de spelers een toegedekte stapel kaartjes voor zich af 
[zie VOORBEELD 3]. 
 
Let op dat de andere spelers niet te weten komen welke arbeiders werden toegewezen aan welke vruchtbomen. 
Fase 1 is afgesloten, als alle spelers hun arbeiders hebben toegewezen. 
 

Fase 2: Wasbeer eet 

 
Als een speler over het wasbeerplaatje beschikt dat wordt uitgedeeld in fase 5, geeft deze speler telkens een vrucht 
van twee verschillende vruchtbomen aan de wasbeer. Hij legt de vruchten op het wasbeerveld op het speelbord. 
(Opmerking: De wasbeer moet twee verschillende vruchten eten en hij kan niet eten van een lege boom.) 
 
Indien geen speler over het wasbeerplaatje beschikt, worden de vruchtboomkaartjes van de wasbeer geschud terwijl 
ze toegedekt zijn en worden vervolgens twee kaartjes uit deze stapel getrokken. De wasbeer eet dan van deze 
bomen. De vruchten worden gelegd op het wasbeerveld. (Is de getrokken vruchtboom leeg, wordt nog een kaartje 
getrokken.) [Zie VOORBEELD 4] 
 

VOORBEELD 2: Je stuurt geen arbeider naar de appelboom, maar twee plukkers en een tuinman naar de 
citroenenboom, geen arbeider naar de kersenboom en een tuinman naar de pruimenboom. (Denk eraan de 
kaartenstapels zo af te leggen dat de andere spelers niet kunnen zien hoeveel kaartjes je inzet.) 
 

VOORBEELD 3: Je stuurt een plukker naar de kersenboom, twee tuinmannen naar de appelboom, geen arbeider 
naar de pruimenboom en een plukker naar de citroenenboom. 
 

VOORBEELD 4: De wasbeer eet een appel en een citroen van de bomen. 
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Fase 3: Plukken en telen 
 
Nu stuurt elke speler zijn plukkers en tuinmannen de boomgaard in volgens de volgorde van de zetnummertjes. 



 
De speler die aan de beurt is, legt zijn kaartjes open en laat zien welke arbeiders hij heeft toegewezen aan welke 
vruchtboom. Als een speler over het transportvoertuigplaatje beschikt dat wordt uitgedeeld in fase 5, kan hij nu zijn 
arbeiders opnieuw toewijzen. Vervolgens ga je maar door met de volgende drie stappen: 
 
1. Plukken 
Elke plukker en reservearbeider plukt een vrucht van de boom waaraan hij is toegewezen. Leg de vrucht voor jou op 
de tafel. Voor elke plukker (niet reservearbeider) die niets plukken kan omdat de boom leeg is, mag je meteen een 
vruchtenruil uitvoeren. Ruil gewoon een eigen vrucht voor een vrucht van een andere speler of uit de voorraad. De 
andere speler kan deze vruchtenruil niet verhinderen. (Maar je mag niet ruilen, als je geen vruchten meer hebt.) 
[Zie VOORBEELD 5] 
 
Opmerking: Je moet een vrucht van die boom pakken waar je een plukker naartoe hebt gestuurd, indien deze boom 
niet leeg is. Je mag dus géén vruchtenruil in plaats ervan uitvoeren. 
 
2. Telen 
Elke tuinman en reservearbeider pakt een vrucht uit de voorraad die toegewezen is aan hem door het 
vruchtboomkaartje en legt de vrucht in de kruiwagen. Deze vrucht kan dus niet worden geplukt door een andere 
speler in hetzelfde rondje. Als geen gepaste vrucht beschikbaar is, wordt er niets geteeld. Een reservearbeider 
(plukker/tuinman) plukt en teelt bij de boom die hem toegewezen is. 
 
3. Opnieuw plukken (seizoenarbeider) 
Als je over het seizoenarbeidersplaatje beschikt dat wordt uitgedeeld in fase 5, pluk je een vrucht van een 
willekeurige boom. Indien alle bomen leeg zijn, krijg je een vrucht uit de vooraad. 
 
Als speler 1 klaar is met plukken en telen, neemt hij zijn kaartjes weer op voor het volgende rondje. Vervolgens 
stuurt speler 2 zijn arbeiders de boomgaard in. Dit gaat zolang door volgens de volgorde van de zetnummertjes tot 
elke speler een keer heeft geplukt en geteeld. [VOORBEELD 6 op pagina 7 toont de zet van een speler.] 
 
Aan het einde van fase 3 worden alle vruchten uit de kruiwagen verdeeld op de gepaste bomen. Opmerking: Elke 
boom kan een onbeperkt aantal vruchten dragen, al zijn er alleen maar vijf vruchten afgebeeld. 
 

Na twee vruchtenruilen: 
 

VOORBEELD 5: Speler 4 doet twee vruchtenruilen met speler 1 en speler 2 en beschikt nu over twee kersen. 
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VOORBEELD 6: De zet van een speler. De speler heeft twee plukkers, twee tuinmannen, een reservearbeider en een 
seizoenarbeider. Hij stuurt een plukker en de reservearbeider naar de kersenboom, twee tuinmannen naar de 
appelboom, geen arbeider naar de pruimenboom en een plukker naar de citroenenboom. Een plukker plukt een 
citroen en de reservearbeider plukt een kers. Omdat de tweede plukker niets kan plukken van de kersenboom (de 
boom is nu leeg), kan de speler een vruchtenruil doen met een andere speler. Hij ruilt een appel voor een kers van 
de andere speler. De speler teelt een kers en twee appels door deze vruchten in de kruiwagen te leggen. Tenslotte 
plukt de seizoenarbeider nog een citroen. 
 



Vruchtenruil 
 

Fase 4: Op weg naar de fruitmarkt 

 
In de volgorde van de zetnummertjes kan elke speler nu kiezen of hij vruchten wil ruilen om reservearbeiders aan te 
werven of prijzen te winnen op de fruitmarkt. 
 
Als je aan de beurt bent, kan je een of verscheidene reservearbeiders of prijzen (medailles/insignes) verwerven door 
enkele van je vruchten terug te leggen bij de voorraad. Het aantal te ruilen vruchten is aangeduid naast de 
reservearbeiders en de prijzen op het speelbord. De voor de voorraad bepaalde vruchten kunnen van een willekeurig 
soort (kleur) zijn. Een aangeworven reservearbeider hoort bij de speler tot aan het einde van het spel. Elke speler 
mag maximaal twee reservearbeiders aanwerven in een spel. Als je een prijs in ontvangst neemt, kijk maar naar de 
waarde, maar laat haar niet zien aan de andere spelers [zie VOORBEELD 7 op pagina 8]. 
 
Heb je de wasbeer, „betaal” je een vrucht minder voor elke reservearbeider en twee vruchten minder voor elke prijs. 
 
HÉÉL BELANGRIJK: Als de fruitmarkt over is aan het einde van fase 4, mag elke speler niet meer dan 
8 vruchten hebben. Overtollige vruchten moeten terug naar de voorraad. 
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Uw vruchten: 
 

VOORBEELD 7: Je hebt zeven verschillende vruchten. Je kan nu of het goedkoopste insigne voor vijf vruchten of 
het goedkoopste blauwe insigne voor zes vruchten pakken. Je kan geen zilveren medaille pakken, omdat de 
goedkoopste zilveren medaille al weg is en je geen acht vruchten hebt voor de volgende medaille. Je kan ook een 
rood insinge voor vijf vruchten pakken, maar het groene insigne heeft een hogere waarde. Als je de wasbeer had, 
kon je een gouden medaille voor zes vruchten pakken of het groene insigne voor drie en het blauwe insigne voor vier 
vruchten. 
Maar omdat je de wasbeer niet hebt, kies je hier voor het groene insigne voor vijf vruchten en bewaar je twee kersen 
voor fase 5. 
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Fase 5: Speciale plaatjes verdelen 

 
Nu vergelijken de spelers hun vruchtenvoorraad om de volgorde voor het volgende rondje vast te leggen en te 
bepalen wie de wasbeer, wie het transportvoertuig en wie de seizoenarbeider krijgt. Dit wordt vastgelegd door de 
positie van de speciale markers op de boomstammen van de vier vruchtbomen. 
 
Opmerking: Als de speciale plaatjes worden verdeeld, gelieve GÉÉN speciale markers te verwijderen van de 
boomstammen op het speelbord. De speciale plaatjes (groter, vierkant, geen kleurige rand) worden uitgedeeld aan de 
spelers tijdens fase 5. Zetnummertjes zijn speciale plaatjes. 
Zetvolgorde: 



De speler met de meeste vruchten van die boom waarop de speciale marker „1” ligt, is als eerste aan de beurt in het 
volgende rondje en neemt het zetnummertje 1 bij zich. De speler met de tweede de meeste vruchten van deze vrucht 
neemt zetnummertje 2 bij zich enz. Indien twee spelers evenveel vruchten hebben, is de speler met de slechtere 
positie in het zojuist afgesloten rondje eerder aan de beurt in het volgende rondje [zie VOORBEELD 8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De seizoenarbeider: 
De speler met de meeste vruchten van die boom waarop de speciale marker met de seizoenarbeider zich bevindt, 
krijgt de seizoenarbeider voor het volgende rondje. Indien twee of meer spelers evenveel vruchten hebben, wordt de 
seizoenarbeider niet uitgedeeld in dit rondje, dus niemand heeft hem. De speler met de seizoenarbeider mag een 
willekeurige vrucht pakken aan het einde van fase 3. 
 
De zetvolgorde wordt bepaald door het bezit van de meeste vruchten van die boom waarop de speciale marker voor 
de zetvolgorde ligt. 

Toegewezen zetvolgorde: 
 

VOORBEELD 8: In dit rondje wordt de zetvolgorde van het volgende rondje bepaald door de kersen. (De speciale 
marker voor de zetvolgorde ligt op de stam van de kersenboom.) Anna en Karel hebben twee kersen, Doris heeft er 
vier, Eddy heeft er een en Bart heeft er geen. Doris is als eerste aan de beurt in het volgende rondje. Anna en Karel 
hebben evenveel kersen, maar Anna was in het net afgesloten rondje vóór Karel aan de beurt. Dus is Karel in het 
volgende rondje als tweede en Anna maar als derde aan de beurt. Eddy is als vierde en Bart als laatste aan de 
beurt. 
 

De seizoenarbeider plukt een vrucht van een willekeurige boom waaraan nog vruchten zijn. Hij doet dit aan het 
einde van de zet in de boomgaard (in fase 3). 
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De wasbeer: 
De speler met de meeste vruchten van die boom waarop de speciale marker met de wasbeer zich bevindt, krijgt de 
wasbeer voor het volgende rondje. Indien twee of meer spelers evenveel vruchten hebben, wordt de wasbeer niet 
uitgedeeld in dit rondje, dus niemand heeft hem. De speler met de wasbeer bepaalt welke vruchten gegeten worden 
door de wasbeer. Bovendien profiteert deze speler van een korting, als hij reservearbeiders en prijzen verwerft op de 
fruitmarkt. Je vindt details over de invloed van de wasbeer in fase 2 en fase 4. 
 
Het transportvoertuig: 
De speler met de meeste vruchten van die boom waarop de speciale marker met het transportvoertuig zich bevindt, 
krijgt het transportvoertuig voor het volgende rondje. Indien twee of meer spelers evenveel vruchten hebben, wordt 
het transportvoertuig niet uitgedeeld in dit rondje, dus niemand heeft het. De speler met het transportvoertuig kan 
zijn arbeiders toewijzen aan willekeurige bomen onmiddelijk vóór het plukken en telen in fase 3. 
 



 
 
 
 
De spelers houden de speciale plaatjes bij zich tot de vijfde fase van het volgende rondje, zelfs als de spelers hun 
voorsprong qua vruchten verliezen. De speciale plaatjes worden geruild alleen maar in fase 5. 
 
Nadat alle speciale plaatjes werden toegewezen voor het volgende rondje, veranderen twee speciale markers van 
positie. De speciale markers van de twee bomen waarvan de wasbeer heeft gegeten, ruilen hun positie. De bomen 
worden aangeduid door de twee vruchten op het wasbeerveld. Vervolgens worden de twee vruchten van het 
wasbeerveld genomen en bij de voorraad gelegd [zie VOORBEELD 9]. 
 

De speler met de wasbeer bepaalt welke twee vruchten worden gegeten in fase 2. 
De speler met de wasbeer „betaalt” een vrucht minder voor elke reservearbeider en twee vruchten minder voor elke 
prijs (fase 4). 
 

Als de speler met het transportvoertuig zijn arbeiders de boomgaard instuurt (fase 3), kan hij de toewijzing aan de 
bomen veranderen en ze naar andere bomen stuuren. 
 
Door de wasbeer gegeten: 
 
VOORBEELD 9: De wasbeer heeft een kers en een citroen gegeten in fase 2. Ruil de speciale markers voor het 
transportvoertuig en de zetvolgorde, zodat het transportvoertuig nu ligt bij de kersenboom en de speciale marker 
voor de zetvolgorde zich bevindt op de citroenenboom. De kers en de citroen worden nu teruggelegd bij de 
voorraad. 
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Het einde van het spel 

Zodra er alleen maar nog vijf of minder prijzen op het speelbord liggen, wordt nog een volledig rondje gespeeld. Het 
spel wordt afgesloten na dit rondje. 
 
Na het laatste rondje onthult elke speler zijn prijzen en telt de waarden van de prijzen op PLUS een punt voor elke 
vrucht die hij nog bezit. De speler met de meeste punten wint het spel. 
 
Met een gelijk spel wint de speler die de gouden medaille met de hoogste waarde heeft. Als geen speler een gouden 
medaille heeft, wint de speler met de hoogste zilveren medaille (indien nodig blauw insigne dan groen insigne en 
dan rood insigne). 
 
VOORBEELD 10 toont een puntenwaardering aan het einde van het spel. 

VOORBEELD 10: Puntenwaardering aan het einde van het spel. Anna heeft 20 + 9 + 16 + 1 = 46 punten. Bart 
heeft 10 + 15 + 18 = 43 punten. Karel heeft 14 + 16 + 12 + 2 = 44 punten. Doris heeft 23 + 19 + 4 = 46 punten. 
Eddy heeft 11 + 8 + 19 + 1 = 39 punten. Anna en Doris hebben evenveel punten. De gouden medaille van Anna is 
20 punten waard en de gouden medaille van Doris is 23 punten waard. Doris wint! 
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Regelvariant 

Het „gevoelde” nadeel als laatste aan de beurt te zijn in het eerste rondje kan in een spel met vier of vijf spelers 
worden gecompenseerd door één van de volgende twee regels: 
De spelers 4 en 5 mogen de twee vruchten zelf kiezen in plaats van de startvruchten willekeurig te trekken. 
Speler 5 mag de wasbeer of het transportvoertuig kiezen voor het eerste rondje van het spel. 
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