Ganzenbord op z’n Doeves
Benodigdheden
-

Print het spelbord uit, hoe groter hoe leuker. Print ook deze spelregels uit.
2 dobbelstenen
Een pion voor elke deelnemer. Dat mag natuurlijk ook een ander voorwerp in huis zijn

Spelregels
De bedoeling van het spel is om als eerste op hokje 63 uit te komen. Elke speler mag per beurt met
de dobbelstenen gooien. Het aantal ogen dat je gooit, mag je in vakjes vooruit.
Op sommige hokjes staan lekkere D’oevese peejen afgebeeld (hokjes 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41,
45, 50, 54, 59). Wie hierop terechtkomt, moet hetzelfde aantal ogen verder tellen. Het is dus niet
mogelijk dat een speler na zijn beurt op een hokje met peejen staat.
Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63 weer teruglopen. Het is
dan mogelijk dat de speler op het hokje 58 of 52 terechtkomt. Komt de speler bij het terugtellen op
een hokje met peejen, dan telt de speler het gegooide aantal ogen nog verder terug.
Wie bij de eerste worp een 5 en een 4 gooit, gaat meteen door naar 53. Wie bij de eerste worp een 6
en een 3 gooit, gaat door naar 26. Als deze regel er niet was, zouden deze spelers, via de vakjes met
peejen, meteen doorlopen naar het einde.
Naast de cijfers en de vakjes met de peejen, zijn er nog een aantal speciale vakjes.
Vakje Betekenis
6

Kassa! Je staat in de rij bij de Appie, een aantal vriendelijke mensen laten je voorgaan. Je mag
door naar 12.

19

Kampioenskater: VV Hoeven is kampioen geworden! Het is groot feest en je hebt de
volgende dag flinke hoofdpijn. Één beurt overslaan.

31

Fietsvierdaagse: Je doet mee aan de fietsvierdaagse en krijgt een lekke band. Blijf hier
wachten tot de volgende speler voorbij komt om je te helpen met het plakken van je band.
Degene die er het eerst was speelt dan verder.

42

Betrapt! Je bent op Bosbad voorgekropen bij de glijbaan en betrapt! Ga terug naar 37.

52

Optocht! Je doet mee aan de mooiste optocht van het land, maar de aggregaat is stilgevallen
en je moet hem repareren voor je verder kunt. Drie beurten overslaan.

58

Koningsdag! Het is Koningsdag bij Bovendonk en het is hartstikke gezellig, maar bent je
portemonnee vergeten. Je moet helemaal terug naar Start, óf je moet wat te drinken halen
voor alle medespelers.

63

Finish! Wie hier als eerste komt heeft gewonnen

Veel speulplezier!

