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Per speelronde kunt u als team punten verdienen.  

Tijdens een ronde spelen twee teams aan een tafel, waarbij iedere speler zijn eigen kleur 

heeft. Spelers uit hetzelfde team zitten altijd tegenover elkaar.  

De speler met de kleur geel start met delen. 

 

● Je deelt de kaarten één voor één, met de klok mee. Beginnende bij de speler aan de 

linkerhand van de deler. 

● De eerste hand krijgt iedereen vijf kaarten, dan wordt het pakje kaarten 

doorgeschoven naar de volgende speler, die geeft ieder 4 kaarten, dan wordt het 

pakje weer doorgeschoven naar de volgend speler, die geeft ook weer 4 kaarten. De 

volgende speler pakt alle kaarten weer op en geeft weer ieder 5 kaarten enz. 

● Gespeelde kaarten open neerleggen in het midden van het speelbord en alle kaarten 

zichtbaar neerleggen. 

● Een kaart opgegooid is opgegooid, pion los is los  en moet dan gezet worden. 

● Om misverstanden te voorkomen telt u het aantal stappen per stap dat u met uw pion 

zet en dus niet in sprongen. 

● Als u kunt , dan moet u spelen (ook al slaat u uw eigen, of uw partners pion). 

● Wanneer uw pion op zijn beginpositie staat mag er niemand langs en mag niemand 

uw pion slaan. Deze pion mag ook niet geruild worden als iemand een ruilkaart heeft. 

● U moet uw pionnen aansluiten in uw honk en u mag niet over een pion heen stappen 

die al in uw honk zit. 

● Kunt u geen kaarten meer uitleggen, gooit u alle kaarten open, in het midden van het 

spelbord. Bv. Als u geblokkeerd wordt door een pion op startpositie en u heeft geen 

andere mogelijkheden om te spelen. 

 

● Als u zelf alle vier de pionnen in uw honk hebt, mag u uw maatje helpen. 

● Overleggen over de kaarten die u hebt is NIET toegestaan. 

● Ruilkaart (Boer): uw eigen pion wisselen met een andere pion. 

● Delen (Zeven): mag gesplitst worden over twee pionnen, maar hoeft niet. 

● 4: is altijd 4 achteruit (niet achteruit uw honk in), ook als u voorbij uw start positie 

staat. Alleen als de startpositie geblokkeerd wordt door een pion van eigen kleur kan 

de kaart niet gespeeld worden. 

● Overig: aantal stappen vooruit dat op de kaart staat. 
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De acties die bij de kaarten horen zijn als volgt: 

 

AAS Opzet kaart of één vooruit: een pion uit het startveld op het bord zetten of 
een pion  een plaats vooruit zetten.  

HEER Opzet kaart: een pion uit een startveld op het bord zetten. 
VROUW 12 stappen vooruit 
BOER Ruilkaart: een eigen pion met een pion van een andere speler (een 

teamgenoot of  een tegenstander) omruilen. Dit mag alleen als de andere 
pion niet op een vakje van zijn eigen kleur staat. 

10 10 stappen vooruit 

9 9 stappen vooruit 
8 8 stappen vooruit 
7 Delen:  

één of twee pionnen moeten in totaal 7 vakjes vooruit gezet worden. 
6 6 stappen vooruit 
5 5 stappen vooruit 

4 4 stappen achteruit:  
Eén pion moet 4 vakjes achteruit gezet worden. Het is niet toegestaan de 
pion achteruit in het eigen honk te plaatsen. Ook is het niet toegestaan om 
de pion over een pion op zijn startpositie te plaatsen. 

3 3 stappen vooruit 
2 2 stappen vooruit 

                    

Wanneer een pion op zijn eigen kleur staat, mag hij niet ingehaald en ook niet geslagen 

worden. ook mag hij niet (met ruilkaart) worden geruild. 

 

Indien u in uw honk de pion wilt plaatsen, mag hij niet over een pion heen, die al in het honk 

staat, ook mag er niet worden terug geteld, dus moet exact het aantal punten hebben op uw 

kaart en dan naar uw honk. Indien u nog 1 pion heeft, u gooit een 7 op, mag u naar uw honk 

en met de rest van de aantal punten met uw medespeler verder spelen. (let op, dit is bij de 

laatste pion) 

 

Als twee spelers uit hetzelfde team allebei alle pionnen in hun honk hebben, stopt het spel 

en wordt het scoreformulier ingeleverd bij de wedstrijdtafel. De tijdsduur van een potje is 

maximaal 55 minuten. Na 55 minuten wordt er sowieso gestopt of het potje nu is afgelopen 

of niet. De scores, die op dat moment op het formulier staan, worden overgenomen. De 

tijdsduur wordt door de organisatie aangegeven. 

 

Bij problemen aan een speeltafel beslist de wedstrijdleiding. 

 

Uitspraken en beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend en er kan niet in beroep 

worden gegaan. 
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Puntentelling 

Per speelronde kunt u als team punten verdienen 

De eerste pion, die de eindpositie bereikt levert het team 150 punten op. 

De tweede pion, die de eindpositie bereikt levert 140 punten op. 

Hieronder volgt de puntenverdeling: 

 

Pion Punten 
Eerste pion 150 
Tweede pion 140 
Derde pion 130 
Vierde pion 120 
Vijfde pion 110 
Zesde pion 100 

Zevende pion 90 
Achtste pion 80 
Negende pion 70 
Tiende pion 60 
Elfde pion 50 
Twaalfde pion 40 

Dertiende pion 30 
Veertiende pion 20 
Vijftiende pion 10 
  
Winstbonus 
(het team dat het ‘potje’ wint krijgt 200 punten 
bonus) 

200 

 

Toernooiwinnaar is het team dat na 3 speelrondes de meeste punten heeft. 

Indien er teams gelijk eindigen wordt er gekeken naar de hoogste ronde score. 

Als deze gelijk is, naar de hoogste tweede score en eventueel naar de derde score. 

Zijn alle scores hetzelfde wordt er geloot. 

   

  


