SPELREGELS
Taatuu, daar raast de brandweerwagen voorbij. Vier stoere brandweermannen haasten zich naar de brand.
Ze hebben hun helm al opgezet. Zodra de slangen zijn uitgerold kan het grote bluswerk beginnen!
Iedere speler kiest een brandweerman uit en plaatst die op het bord bij één van de branden. De brandweerspullen blijven in de doos
liggen maar de brandweer auto wordt naast het bord neergezet. Gooi om beurten de dobbelsteen en loop met je brandweermannetje
rechtsom. Voer de opdracht uit die hoort bij het veld waar je op landt.

DE VELDEN:
EEN VUURTJE
Geef de brandweerauto een flink vaartje door hem op de tafel voort te duwen. Zet het autootje
daarna op het bord met het haakje in de rails. Het autootje zal de rails volgen tot het ergens stopt.
Als het stopt bij één van de brandjes krijg je een uitrustingsstuk naar keuze. Als het stopt bij het
brandje waar jouw brandweermannetje staat, krijg je twee uitrustingsstukken naar keuze.
Als het bij één van de andere velden stopt, krijg je niets.

ALLES INLEVEREN
Als je hier landt, moet
je alle uitrustingsstukken die
je tot nu toe verzameld hebt,
inleveren.

EEN DING INLEVEREN
Je raakt één van je
uitrustingsstukken kwijt

EEN DING PAKKEN
Je mag één uitrustingsstuk
naar keuze pakken.

EEN DING AFPAKKEN
Je mag één uitrustingsstuk
dat je nog niet hebt, afpakken
van een andere speler

Wie al zijn uitrustingsstukken verzameld heeft, hoeft niet meer te lopen. En hij kan ook geen uitrustingsstukken
meer kwijtraken. Hij mag vanaf dat moment iedere keer dat hij aan de beurt is, de brandweerauto laten rijden en
kijken of die precies bij hem uitkomt. Zodra dit lukt, heb je gewonnen. Zet je brandweermannetje achter op de
wagen en laat hem nog een ererondje rijden. De brand is geblust, en het spel is afgelopen…
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Opgelet: Wegens de kleine onderdelen
is dit spel niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar.
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