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Red de prinses 
 
Inhoud 
Een origineel Janbibejan – artikel dat gemaakt is van gelakt multiplex. Het bordspel van 35 cm 
wordt geleverd in een grote katoenen zak. Met 4 originele pionnen en een dobbelsteen, in een klein 
katoenen zakje 
 
Leeftijdsindicatie 
Vanaf 5 jaar. Zodra  de cijfers van 1 tot 100 bekend zijn.  
 
Aantal spelers 
2 of meer spelers. 
 
Spelregels 
 
Voorbereiding 
De spelers zitten rond het bord en krijgen elk 1 pion.  
 
Doel 
De kinderen leren al spelend tellen en het maken van rekenkundige bewerkingen, in het 
honderdveld. Daarnaast zit 'Red de prinses' vol met interessante sociale interacties.  
Bevrijd de prinses, zij zit gevangen in de linkertoren.  
De prins wacht op haar, daar beneden aan de poort! Help!! 
 
Spel 
1. Wie begint? De jongste speler begint. 
2. Speler 1 gooit met de dobbelsteen. Het juiste aantal ogen wordt vooruit gezet.  
3. Alle spelers gooien om de beurt. We spelen met de wijzers van de klok. 
4. Sommige helpsters van de prinses helpen je met touwen naar beneden (van 14 naar 24, van 

22 naar 42, van 29 naar 39, van 47 naar 57, van 58 naar 68, van 63 naar 73). Onderaan een 
ladder, laten bewakers je helaas weer omhoog klimmen (van 17 naar 8, van 64 naar 54, van 
83 naar 73, van 89 naar 69, van 91 naar 71).  

5. Kom je op een vakje waar al een pionnetje staat? Dan vliegt het eerste pionnetje terug naar de 
start. Er kan ook besloten worden dat er wel 2 pionnen op 1 vak mogen staan. Voordat het 
spel begint moet er een keuze gemaakt worden en moeten alle spelers akkoord gaan.  

6. De winnaar? De speler die als eerste 100 bereikt, heeft de prinses bij de prins gebracht.  
 
 

Veel spelplezier van Janbibejan. 

Postmus
Notitie
€32,45


