BENODIGDHEDEN: 4 PERSSONEN
n
1 Bord van vier hoek delen
1 Kaartspel
16 Pionnen
BENODIGDHEDEN: 6 PERSSONEN
1 Bord van zees delen
1,5 Kaartspel ( van alles tw
wee kaarten to
oevoegen 2 o pzetkaarten, 2 wisselkaarte
en enz.)
24 Pionnen

Speelwijze:
t spelen.
Je speelt het spel in tweettallen. Onderling worden dee duo’s bepaaald. Ieder kiest een eigen klleur om mee te
n de middelstte tegenover elkaar
e
(bij zes personen). D
De kaarten bep
palen
Je partner zitt diagonaal teegen over je en
hoeveel stap
ppen je mag zeetten met je pion.
p
Het spel wordt in rond
des gespeeld. De eerste ronnde krijgt iede
er vijf
kaarten de tw
weede en derrde ronde krijggt ieder er vieer. Na drie ron
ndes worden alle
a kaarten w
weer bij elkaar gedaan
en krijg je op
pnieuw drie ro
ondes.

Doel:
m samen met je partner zo snel mogelijkk met alle pion
nnen op je eiggen honk te ko
omen. Je
Het doel van het spel is om
nen als je beid
de in je eigen honk zit. Om tte winnen zul je elkaar moe
eten helpen! A
Als één van beide
hebt gewonn
spelers zijn vvier pionnen in
n zijn honk he
eeft gaat hij veerder met de pionnen van zijn
z partner.

Het Spel:
m
je eerst een opzetkaaart in je bezit hebben,
h
anders moet je je kkaarten
Om het spel te beginnen moet
g
een kaarrt naar keuze op en
inleveren. Eeen aangewezeen speler schudt de kaartenn en degene links daarvan gooit
speelt een piion. Om de beeurt gooit iede
er een kaart oop, net zo langg tot dat ze op
p zijn.
Vervolgens w
wordt er opniieuw gedeeld door de speleer die als eerste een kaart op
o mocht goooien. De volgende speler
vervolgt het spel.
a moet gooienn. Als je echt niet
Je moet een kaart opgooieen, ook als dat betekent daat je jezelf of je partner er af
e geen pionn
nen om op te zetten moet je
j alle
kunt,doordatt je bijvoorbeeld alleen nogg maar opzetkkaarten hebt en
kaarten die je nog hebt inleveren en wa
achten op de vvolgende ronde
uw pion op zijjn beginpositie staat mag eer niemand lan
ngs en mag niemand jouw ppion slaan.
Wanneer jou
Deze pion m
mag ook niet geruild
g
worden
n, als iemand een wisselkaaart heeft
Als jezelf een wisselkaart heb mag je wel
w ruilen behaalve met iemaand die ook op
p zijn begin poositie staat.
dere kaarten geldt
g
zoveel sttappen doen aals staat aangegeven
Voor de and
.Je moet je p
pionnen aanslu
uiten in je hon
nk.maar je maag niet over een pion heen die al in je hoonk zit.
Om je laatstte pion binnen
n te krijgen mag je ook een zeven gebruiken, als je parrtner nog niett binnen is mo
oet de rest
van de zeven
n naar je partn
ner. (Voorbeeld Jan moet oom zijn
laatste pion b
binnen te krijggen een drie hebben,
h
die hheeft hij niet. Maar
M
wel een zeven, Jan zeet zijn laatste pion
binnen door drie stappen te maken en de overige vieer stappen verder te gaan met
m een pion van zijn partn
ner. Vanaf nu
men verder met
m de zelfde pionnen,
p
die vvan de partner van Jan zijn)
spelen ze sam

Kaart:
of 1 stap vooru
uit
Opzetkaart o
Opzetkaart
Wisselkaart:
ZEVEN:
VIER:

Beteken
nis:
Nieuwe pion op het bbord zetten off één vakje vo
ooruit.
Nieuwe pion op het bbord zetten.
Een eige
en pion ruilenn met je mede
espeler of tege
enstander
(Let op! je mag een ppion niet ruilen als hij op ee
en vakje van ziijn eigen kleur staat)
Je mag de
d zeven verddelen over 2 pionnen.
p
Bijvoorb
beeld met de ene pion drie
e en met de an
nder vier vakjees vooruit.
Altijd vier vakjes achtteruit
onk in)
(Let Op! je mag niet aachteruit je ho

at op de kaartt staat 2=2, 3=
=3, enz.
Voor de rest geld het aanttal stappen wa
m
gestelde vragen of m
mail.
Voor vragen over de spelrregels: www.kkeezbord.nl, bbekijk de lijst meest

Extra spelreggels uitleg:
Joker:

De jokerr doet in het gewone keezb ord spel niet mee.

Opzetkaart:

Met een
n opzetkaart, mag
m u een pioon op uw starttpositie zetten
n.
Als u op uw startposittie staat, mag u niet, door een
e ander, gesslagen of geruuild worden.
U mag uw eigen pion wel ruilen meet een andere pion, die niett op zijn startppositie staat .
o niemand voorbij
v
deze ppion, die op zijjn startpositie
e staat.
Er mag ook

Wisselkaart:

Met een
n wisselkaart ruilt
r
u uw eigeen pion met ee
en pion van uw maat of uw
w tegenspeler..
Deze pio
on ( van uw maat of tegensppeler) mag nie
et op de startpositie staan..
Staat uw
w pion op de startpositie daan mag u hem wel zelf gebruiken.
Als u nieet deelneemt aan
a het spel, oomdat er geen pion van u op
o het bord sttaat,kunt u de
e wisselkaart
niet gebruiken.

4:

De 4 is altijd 4 stappen achteruit.
oorbij uw starrtpositie staatt, mag u 4 stap
ppen achteruiit,
Ook als u 2 stappen vo
zodat u voor
v
u thuis honk
h
staat.
U mag niet met een 4 achteruit uw
w honk in.

7:

De 7 is 7 stappen vooruit met 1 pioon.
De 7 mag ook verdeeld worden oveer 2 pionnen, maar moet alltijd opgemaaakt worden.
ere pion ook nnog 5 stappen
n doen, kan
Als u bv. Met 1 pion 2 stappen doett, dan moet u met de ande
e 7 niet gebru iken.
dat niet dan kunt u de
p uw honk in gaat, dan mag
m u ook de zeven gebruikken.
Als u meet uw laatste pion
U moet nog
n 1 stap doen om deze ppion in uw hon
nk te krijgen.
Dan gebruikt u de 7, u doet eerst 1 stap met uw laatste pion en
e de resterennde stappen doet
d
u met
v uw maat.
de pion van
De 7 stap
ppen moet we
el weer helem
maal opgemaaakt worden, ku
unt u niet de 6 stappen bij u maat doen,
dan magg u de 7 niet gebruiken.
Als u voo
or uw honk staat, mag u nieet meer doorlopen en over uw startposittie heen stapp
pen.
U mag alleen nog uw honk in.
ere pionnen sspelen.
Als u nogg kaarten in uw hand heeftt en u kunt ze niet met ande
Dan gooit u uw kaarte
en weg.

