Uitleg spel ‘Ganzenbord Reddingsbrigade’

Benodigdheden:
 spelbord
 opdrachtkaartjes
 2 dobbelstenen
 1 pion per speler
Print het spelbord en de opdrachtkaartjes (van het gewenste niveau) uit op stevig papier. Knip alle
opdrachtkaartjes uit. Schud de opdrachtkaartjes en leg deze ondersteboven op een stapel naast het
spelbord. Zet alle pionnetjes op het vakje ‘Start’.
Ganzenbord is een klassiek bordspel, bestemd voor 2 tot 6 spelers. De bedoeling van het spel is om
als eerste op vakje 63 uit te komen.
De spelregels:
 De spelers gooien om de beurt met de twee dobbelstenen. Wie hierbij het hoogste
totaalaantal ogen gooit, begint. Deze speler mag direct zijn of haar pion vooruit zetten, gelijk
aan het gegooide aantal ogen met de dobbelstenen.
 Elke speler mag per beurt met de dobbelstenen gooien en de pion zoveel hokjes verplaatsen
als er ogen zijn gegooid.
 Kom je op een leeg wit vakje? Pak dan een opdrachtkaartje van de stapel en voer deze
opdracht uit. De andere spelers controleren of dat goed wordt gedaan. Leg daarna het
opdrachtkaartje onderaan de stapel.
 Kom je op een vakje met een cijfer? Kijk dan in het midden van het spelbord en volg de
instructies.
 Meerdere spelers mogen op hetzelfde vakje staan.
 Twee dezelfde ogen gooien, betekent niet dat dezelfde speler nog een keer mag gooien.
 Om het spel te winnen, moet bij de laatste worp het juiste aantal ogen worden gegooid, om
precies op vakje 63 uit te komen. Gooi je te veel ogen dan moet je vanaf vakje 63 terugtellen.
 Wie als eerste precies op vakje 63 uitkomt, wint!
 Soms kan het spel erg lang duren, als de spelers vaak op vakje 58 terechtkomen. Daarom kan
afgesproken worden dat een speler maximaal twee keer daarvan terug naar start moet.
Daarna kan vakje 58 gezien worden als een ‘wit’ vakje en hoeft de speler dus niet meer terug
naar start.
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