
Spelregels 

1. Het team dat op het kaartje in het GEEL staat vermeldt, begint met delen en 

speelt met GEEL en BLAUW. Het andere team speelt met ROOD en GROEN. 

2. Je deelt de kaarten 1 voor 1 met de klok mee, beginnende bij de speler aan de 

linkerkant van de deler.  

3. De eerste hand krijgt iedereen vijf kaarten, daarna wordt het pakje kaarten 

doorgeschoven naar de volgende speler. Deze speler geeft vervolgens 

iedereen vier kaarten. Daarna gaat de stapel door naar de volgende speler en 

die geeft ook weer vier kaarten. De daaropvolgende speler pakt weer alle 

kaarten op en begint weer te delen met vijf kaarten 

4. Gespeelde kaarten open en zichtbaar neerleggen in het midden van het 

speelbord. 

5. Kunt u geen kaart meer uitspelen: leg alle kaarten in uw hand open weg in het 

midden van het speelbord. 

6. Om misverstanden te voorkomen telt u het aantal stappen per stap. En verzet 

u dus niet in grote sprongen. 

7. Als u kunt, moet u spelen. Ook al moet u dan uw eigen pion of die van uw 

partner slaan. 

8. Het is niet toegestaan om uzelf te staan op uw eigen startpositie.  

9. Wanneer uw pion op uw eigen startpositie staat, mag er niemand langs en 

mag niemand uw pion slaan. Deze pion mag ook niet geruild worden met een 

ruilkaart. 

10.  U moet uw pionnen aansluiten in uw honk en mag niet over uw eigen pion 

heen stappen, die al in het honk is. 

11.  Als u zelf alle vier de pionnen in het honk hebt, mag u uw partner gaan 

helpen. 

12.  Overleggen over de kaarten of het spel met uw partner is niet toegestaan 

gedurende het gehele spel. 

13.  Een kaart opgegooid is opgegooid, pion los is los en mag dus niet meer 

gewijzigd worden. 

14.  Bij twijfel of vragen, raadpleeg de organisatie. 

 

We spelen 5 potjes per avond. 
Een spel duurt 30 minuten. Na afloop vult het winnende team het scoreformulier in 
en levert dit in bij de organisatie. 
Tussen de potjes is 5 minuten pauze om naar de juiste tafel te gaan. 
De teams met de meeste punten aan het einde van deze 5 potjes, zijn de winnaars 
van de avond 

 



 Betekenis van de kaarten en puntentelling 

Afwijkende kaarten: 
Aas: Je mag een pion op de startpositie zetten of een pion 1 stap vooruit 
zetten. 
Koning: Je mag een pion op de startpositie zetten 
Vrouw: 12 stappen vooruit 
Boer: Ruil een pion met de pion van een tegenstander. Let op, je mag niet 
ruilen met een pion die op zijn startpositie staat. 
4: U gaat vier stappen TERUG. 
 
Overige kaarten: Het aantal stappen vooruit dat op de kaart staat vermeldt. 
 
Puntentelling: 

- U heeft gewonnen als u als team alle 8 de pionnen in uw honk hebt. 
- U krijgt per pion die in uw honk staat, 2 punten 
- Het winnende team krijgt 10 punten extra 
- Het verliezende team krijgt geen extra punten. 

Voorbeeld: U hebt gewonnen en de tegenstander heeft nog maar 4 
pionnen binnen. Dan is de uitslag voor het winnende team: 8 pionnen 
binnen x 2 punten = 16 punten + 10 punten extra = 26 punten 
Het verliezende team krijgt voor de 4 pionnen die binnen zijn: 4 x 2 
punten = 8 punten.  
De punten vult u in op het scoreformulier. 

- Het team dat aan het einde van de avond het meeste punten heeft, is de 
dagwinnaar. 

- Er zijn 3 speelavonden dit seizoen. Per avond is er een einduitslag. De 
bovenste teams ontvangen een prijs.  
Alle uitslagen van de 3 speelavonden worden meegenomen in de 
einduitslag, waar ook een prijs aan vast hangt voor de top 3! 
 
 


