
Donateurschap 2016 
“Het Bouwblokje” 

 
Mens Erger Je Niet 

Sorry!  
Mensch ärgere Dich nicht 

T'en fais pas 
Hombre, no se enfade 

Non t'arrabbiare 

Dobbelsteen: 
Bij het bouwen van de dobbelsteen dient u erop te letten dat 
de tegenover liggende nummer bij elkaar geteld 7 zijn. 
 
Spelregels:  
Bij dit spel heeft iedere speler vier pionnen die een ronde over 
het bord moeten maken om veilig op een van de eindcirkels te 
geraken. Eenmaal daar kan een pion niet meer worden verzet. 
Als dat met alle pionnen is gelukt, heeft men het spel 
gewonnen. 
Elke speler heeft pionnen van een eigen kleur, een eigen 
beginpunt, en eigen eindcirkels waar andere pionnen niet 
mogen komen. De spelers gooien om beurten met een 
dobbelsteen en moeten een pion met de klok mee het aantal 
cirkels verplaatsen dat de worp aangeeft. Wanneer een pion 
op een cirkel komt waar al een andere pion staat, dan wordt 
deze geslagen. Een geslagen pion moet weer opnieuw in het 
spel worden gebracht en van voren af aan zijn ronde maken. 
Als je het rijtje met de vier eindcirkels van de eigen kleur 
bereikt, kun je doortellend afhankelijk van het aantal gegooide 
ogen dit rijtje binnengaan. Men zet het aantal stappen dat met 
de dobbelsteen is gegooid; als het eindpunt van de rij 
eindcirkels wordt bereikt, dan loop je het resterende aantal 
weer terug. 
Zes: Wanneer een zes wordt gegooid moet de speler, indien 
voorradig, een nieuwe pion in het spel brengen. Daarna gooit 
hij nogmaals, en daarbij is hij verplicht met de zojuist in het 
spel gekomen pion te spelen, niet zelden met het risico een 
andere eigen pion af te gooien. Wordt er een zes gegooid 
terwijl er geen nieuwe pionnen voorradig zijn, dan kan met een 
willekeurige pion gespeeld worden. Ook dan krijgt de speler 
een extra beurt en wordt er met een willekeurige pion 
gespeeld. 

Deze set bevat kleine onderdelen en is  
niet bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar. 

 


