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Een abstract verbindingsspel voor twee spelers.

Spelmateriaal

- 1 speelbord

- 55 zwarte en 55 oranje stenen

Speldoel

Als eerste een brug, ring of vork met zijn eigen stenen te vormen

Spelverloop

Loot welke speler begint. De spelers zetten afwisselend 1 eigen steen op het bord.

Degene die als eerste één van de voorgeschreven figuren completeert wint het spel. De volgende
figuren zijn mogelijk. Zie de onderzijde van de doos voor een afbeelding van de te vormen figuren.

De brug

Hierbij moeten twee tegenoverliggende zijden van het speelbord met elkaar door één kleur stenen
met elkaar verbonden worden. De afgelegde route tussen de zijden is niet van belang. Hierbij gelden
de hoekpunten van de zijden WEL mee als contactpunt voor die zijde.

De vork

Hierbij moeten drie willekeurige zijden van het speelbord met elkaar door één kleur stenen met
elkaar verbonden worden. De afgelegde route tussen de zijden is niet van belang. Het mag elke
willekeurige combinatie van 3 zijden zijn. Hierbij gelden de hoekpunten tussen de zijden NIET mee
als contactpunt voor een zijde (mogen wel onderdeel vormen van de keten).

De ring

Hierbij moet met één kleur stenen een ring gemaakt worden van minimaal 15 aaneengesloten stenen.
Deze 15 stenen moeten wel zodanig geteld worden dat deze echt deel uitmaken van de grootste
gevormde cirkel. Stenen in doodlopende zijtakken tellen niet mee en stukken van de ring die door
meerdere stenen parallel gevormd worden mogen niet beiden meegeteld worden.

Variatie voor verschil in sterkte van de spelers

Indien er een verschil in sterkte van de spelers is, mag de zwakkere speler 1 of meerdere stenen
initieel op het bord plaatsen. Deze stenen mogen niet aan elkaar grenzen en moeten gelijkmatig over
het bord worden gedeeld. Het aantal stenen voorsprong wordt bepaald door het sterkteverschil
tussen de beide spelers.

Go-Variatie

Gebruik het hexagonale speelbord alsof het een go-bord is. Dit geeft verrassend andere
ontwikkelingen als bij normaal Go. Voor spelregels zie Go.
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