
Het spel 

Ninja Dice 

heeft twee tot 

vijf spelers 

nodig, maar 

eigenlijk ver-

lies je met 

twee spelers 

een van de 

leukste aspec-

ten van het 

spel, waardoor 

we een mini-

mum aantal 

van 3 deelnemers aanraden. Bij aanvang krijgt iedereen 3 

plastic muntstukken in koperkleur. De speler die het laatst 

een ninjafilm heeft bekeken mag beginnen en als eerste in 

de huid van een ninja kruipen. Hij of zij krijgt 5 Skill Dice 

waar verschillende symbolen op de zijden staan afge-

beeld. Dat zijn FIght, Sneak, Pick, Fortune, Catch en Wild. 

De speler rechts van de ninja ontvangt 4 House Dice, 

waarvan de zijden staan voor Guard, Resident of Lock. De 

andere spelers gooien Threat Dice, met Hourglass, Arrow 

of Catch als zijden. Er worden in totaal drie rondes ge-

speeld, waarbij een ronde eindigt nadat elke speler beur-

telings de rol van ninja op zich heeft genomen. In de twee-

de ronde worden er 5 House Dice gerold en in de derde 6 

House Dice, waardoor winnen progressief moeilijk wordt. 

Alle dobbelstenen worden tegelijkertijd gerold, waardoor 

iedereen altijd bezig is en er zelden een dood moment 

valt.  Winnen doe je door alle House Dice te ‘vangen’ met 

een toepasselijke Skill Die.  
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In Ninja Dice kruipt elke speler in de rol van een ninja die drie ver-

schillende huizen moet infiltreren om een aantal schatten te stelen. 

De actie wordt daarbij voorgesteld door een aantal speciaal ont-

worpen dobbelstenen. 

Vormgeving 

Ninja Dice wordt geleverd in een stoffen kubus waarin 15 dobbelste-

nen, 35 plastic muntstukken en een opgevouwen regelblad zitten. Op 

de kubus staan bovendien twee ‘ogen’ afgedrukt. Het is een heel 

handig ontwerp, aangezien het moeilijk te beschadigen is en erg 

compact is, waardoor je alles heel gemakkelijk mee kunt nemen. Bo-

vendien zijn de dobbelstenen van een hoge kwaliteit en staan de 

tekens erin gegraveerd, wat altijd beter is dan stickers op de verschil-

lende zijden te plakken. 



Een Pick opent natuurlijk een Lock, 1 Sneak of Fight 

verslaat 1 Guard of 1 Resident. Op sommige dob-

belstenen staan echter meer dan 1 Guard of Resi-

dent afgebeeld, waardoor je soms bijvoorbeeld 3 

Fight Dice nodig hebt om 3 Guards te verslaan. Alle 

zijden van hetzelfde type moeten bovendien tege-

lijkertijd worden aangepakt. Alles wordt echter 

bemoeilijkt door de Threat Dice van de andere spe-

lers. Die kunnen ervoor zorgen dat ze geld mogen 

wegpakken uit jouw persoonlijke voorraad, zichzelf 

beschermen van diefstal door Catch-dobbelstenen 

of de tijd die je hebt om jouw taak te vervolledigen 

verkorten door Hourglass-symbolen.  Eenmaal er 4 

zandlopers zijn, is de beurt immers voorbij.  

 Daardoor is het soms beter om weg te lopen (waarbij je toch 1 munt-

stuk krijgt) in plaats van jouw Skill Dice te blijven rollen.  

Bespreking 

Ninja Dice is een gemakkelijk aan te leren, leuk en snel spel, dat ech-

ter veel aan het toeval overlaat. Natuurlijk komen er tactiek bij te 

pas, maar het lot is een minstens even belangrijke factor die beslist 

over winst of verlies. Er zijn echter kaarten beschikbaar die specifieke 

locaties in het spel brengen en een welkome extra dimensie toevoe-

gen aan Ninja Dice. Jammer genoeg hebben we die niet meegekregen 

om te bespreken. Ninja Dice is vooral geschikt als aangenaam tussen-

doortje, bijvoorbeeld tussen twee spelsessies door of op reis.  

Meer info: www.greenbriergames.com 

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp De stoffen kubus is een vernuftige ver-

pakking. De dobbelstenen zien er 

knap uit, met gegraveerde symbolen. 

Alleen het gekleurde regelblad is 

noodzakelijk minder knap. 

  

ABCDEFGHI 

  

Inhoud De verschillende symbolen geven 

mooi weer waar het allemaal over 

gaat en passen goed binnen de the-

matiek, maar verder geen verhaalinfo. 

ABCDEFG 

Regels De simpele regels worden vrij goed 

uitgelegd, al is de layout soms een 

heel klein beetje verwarrend. Wel is de 

factor geluk soms iets té bepalend. De 

uitbreiding voegt meer tactiek toe. 

  

ABCDEFG 

Score Een leuk spelletje voor tussendoor, 

maar niet een game om een urenlan-

ge sessie aan te besteden. 

  

ABCDEFG 

http://www.greenbriergames.com

