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Spring bovenop de pionnen en je bent de baas!
Spelregels
Spel in het kort:
Een spannende variant op Mens erger je niet. Het gaat er niet om, zoals bij mens
erger je niet om met je pionnen een ronde over het bord te maken, maar om
bovenop de pionnen van je tegenstanders te springen en ze daar door gevangen
te houden.
Inhoud:
Speelbord met dobbelstenen
16 pionnen
Deze spelregels
Doel van het spel:
Neem alle pionnen van je tegenstanders gevangen door er bovenop te springen
en ze onder je te houden!
Het spel begint:
Alle spelers kiezen een kleur en zetten de 4 pionnen van die kleur naast het bord
vlakbij hun startpunt. Je startpunt herken je aan de pion van jouw kleur met een
pijl wijzend naar je startvak.
Kies wie er mag beginnen. De speler die aan de beurt is drukt op de
dobbelautomaat en verplaatst een pion in de richting van de wijzers van de klok.
Als de tweede dobbelsteen op rood valt, krijg je nog een beurt.
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De spelers moeten proberen de pion(nen) van hun tegenstanders te ‘vangen’ door
er bovenop te springen. De speler van de hoogste pion van een stapel is de
baas over die stapel. De spelers mogen echter niet op pionnen van hun eigen
kleur landen.
De spelers moeten hun eerste vier beurten gebruiken om hun vier pionnen in het
spel te brengen.
Pionnen die alleen staan mogen alleen in de richting van de klok lopen; stapels
mogen in beide richtingen lopen, maar in één richting per beurt!
Er is een buitenbaan en een binnenbaan op het speelbord; op de kruisingen kun
je van baan wisselen.
Als de tweede dobbelsteen op rood valt, dan mag die speler een pion, die onder
een andere pion zit, bovenop die stapel plaatsen. Hierdoor wordt hij de baas
over die stapel. Hierdoor kan een speler die verloren lijkt, plotseling weer in een
winnende positie geraken.
Winnaar is de speler die alle pionnen van zijn tegenstanders gevangen heeft
genomen. Hij is dus de baas over alle stapels.
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Opgelet: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
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