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Spelmateriaal

1 bord
9 lichte houten stenen
9 donkere houten stenen
spelregels

Inleiding

Het strand wemelt van de krabben. Het ziet er bijna uit alsof zij een wedstrijd houden. Laten we dit
beeld gebruiken voor een spelletje. Maar "eerlijk duurt het langst", ook voor deze strandbewoners.
Zij houden zich strikt aan een paar regels.

Voorbereiding

Het bord wordt op tafel gelegd. De spelers nemen plaats aan weerszijden van het bord, beide aan
een lange zijde. Zij loten wie welke kleur stenen krijgt. De stenen worden geplaatst conform de
afbeelding. Wit begint de partij.

Een rij bestaat uit 12 velden, een kolom uit 6.

Doel

De speler moet met zijn stenen zo snel mogelijk de tegenover de startvelden liggende doelvelden
zien te bereiken.

Spelverloop

Als een speler aan de beurt is, is hij verplicht een van zijn stenen te verplaatsen. De speelrichting is
altijd van start- naar doelveld. een steen moet altijd in de rij waarin hij begonnen is blijven.

Zetmogelijkheden

. 1 Een steen kan één veld verder naar een naburig vrij veld worden bewogen.

. 2 Een steen kan over één of twee bezette velden direct ervoor naar het achterliggende vrije veld
springen.

Vervolgzetten

Als een steen, na te zijn gezet, in dezelfde kolom staat als één of drie van de stenen van
de tegenstander, dan mag deze steen, en alleen deze steen, nogmaals volgens de regels
worden gezet. Dit mag zo vaak als aan de genoemde voorwaarde wordt voldaan.

Let op: het is niet verplicht de vervolgzet uit te voeren in tegenstelling tot de normale zet
(zie Zetmogelijkheden)

Als de steen zich na de zet in een kolom bevindt met nul of twee stenen van de
tegentander, dan wordt de beurt onmiddellijk beëindigd. De tegenstander is nu aan de
beurt.



Einde van het spel

Het spel is afgelopen zodra een van beide spelers al zijn negen stenen op de doelvelden heeft weten
te plaatsen. Deze speler heeft gewonnen.
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