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spelregels 

 

1. Wie begint er? 

De spelers gooien bij de toss om de beurt met één dobbelsteen. Wie hierbij het hoogste aantal ogen 

gooit mag de eerste worp doen. Bij meerdere spelers met gelijk aantal hoogste ogen werpen enkel die 

spelers opnieuw tot er een winnaar is. Er wordt met de klok mee gespeeld. 

2. Aantal dobbelstenen: 

Er wordt tijdens het verdere spel steeds met twee dobbelstenen geworpen.  

3. Bezet vak: 

Wie op een vak komt dat al bezet is door een medespeler moet terug naar de oude plaats. 

3. Bijzondere vakjes 

Wie in de eerste worp 4 en 5 gooit moet ineens doorgaan naar nummer 53. Wie in de eerste worp 6 en 

3 gooit gaat ineens door naar nummer 26. 

Wie na de eerste worp op een vak met zeilende midget (5, 9, 14, 18, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 of 59) 

komt gaat nogmaals eenzelfde aantal geworpen ogen vooruit. 

Vak   2: De zeearend gezien. De volgende beurt het dubbel aantal geworpen ogen vooruit. 

Vak   6: De Haringvlietbrug staat open. Ga verder naar 12. 

Vak 10: Blinckvliet ligt ver van de winkels. De volgende beurt overslaan om boodschappen te doen. 

Vak 19: Palaver gemist door uit de hand gelopen kuipborrel. De volgende beurt overslaan. 

Vak 23: Stroom mee op het Spui. Ga verder naar 26. 

Vak 31: De strekdam bij Den Bommel over het hoofd gezien. Wachten tot een speler passeert. 

Vak 38: Het haventje van Den Bommel is erg gezellig. De volgende beurt overslaan. 

Vak 42: Met een kluitje het riet in gevaren. Ga terug naar 37. 

Vak 48: Vanuit de Hitsertse kade met de fiets naar Tiengemeten. Sla twee beurten over. 

Vak 52: Henk Brockhoff geeft een demo droogvallen. Sla drie beurten over om dit rustig te bekijken. 

Vak 58: In nood leert men zijn vrienden kennen. De KNRM brengt u naar een veilige haven. Begin weer 

bij START te Middelharnis. 

Vak 63: Finishplaats Willemstad. Om het spel te winnen moet bij de laatste worp het juiste aantal ogen 

worden gegooid om 63 te bereiken; wie teveel ogen gooit moet vanaf 63 terugtellen. Wie daarbij op vak 

59 of 54 komt moet nogmaals het aantal geworpen ogen terugtellen.  

 

 

 


