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SPEL 1

Voorbereiding

Het grote bord word in het midden van de tafel gelegd.
Alle kleine kaartjes worden verdekt naast elkaar op de tafel gelegd.

Spelverloop

De  jongste speler begint, neemt een willekeurig plaatje en legt dit open voor zich neer.
Het best wordt dit georiënteerd zoals op het grote centrale bord.
Ook alle andere spelers doen dit op hun beurt.
Vanaf de tweede beurt begint het eigenlijke spel.
De speler aan beurt draait een kaartje om. De positie van dit nieuwe kaartje wordt nu
bekeken t.o.v. de reeds aanwezige eigen kaartjes. (In het begin is dit slechts één
kaartje, na verloop van tijd zijn dit er steeds meer.) Hiervoor wordt het centrale bord
geraadpleegd. Er zijn twee mogelijkheden:
! Het kaartje sluit horizontaal of verticaal aan bij de eigen reeds openliggende

kaartjes. In dit geval mag de speler het getrokken kaartje behouden en op de juiste
plaats in de eigen verzameling neerleggen.

! Het kaartje sluit niet aan bij de eigen openliggende kaartjes of komt reeds voor in de
eigen verzameling. Het getrokken kaartje moet verdekt terug gelegd worden.

Let op: een speler mag in geen geval het kaartje trekken dat door de vorige speler
terug moest gelegd worden!

Speleinde

Zodra iemand het negende en dus laatste kaartje van zijn verzameling vindt, eindigt het
spel en is hij de winnaar.

SPEL 2

Voorbereiding

Identiek als spel 1.

Spelverloop

De speler aan beurt draait een kaartje om en legt het op de juiste plaats op het centrale
bordje. Indien dit kaartje echter al op het bord ligt, moet het verdekt terug gelegd
worden.
Kan een speler op deze manier een horizontale of verticale rij van drie kaartjes vormen,
dan neemt hij deze alle drie weg en legt deze voor zich neer. Indien op hetzelfde
moment zowel een horizontale als verticale rij kan gevormd worden, dan mag slechts
één van beide trios weggenomen worden.

Speleinde

Zodra geen enkele rij meer kan gevormd worden, eindigt het spel.
De speler die de meeste kaartjes kon verzamelen, wint






