THNX Sinterklaas Spel Cadeau Instructies
Het spel bestaat uit:
– Een speelbord
– Twee dobbelstenen
– 4 pionnen
Spelregels
Dit spel wordt gespeeld met een speelbord, pionnen, en twee dobbelstenen. Elke speler gooit
eenmaal met de dobbelstenen. Wie het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. De volgende
beurten worden met de klok mee gespeeld. Het aantal ogen op de dobbelstenen bepalen hoeveel
vakken jouw pion vooruit mag. Wie als eerste bij de finish is, wint alle Sinterklaas cadeautjes!
Speciale vakken
Het speelbord heeft 60 vakjes. Een aantal velden zijn bedoeld om de spelers onderweg naar het
einddoel te hinderen of te helpen. Zo kan Piet klem komen te zitten in de schoorsteen of heeft
Piet juist een snellere weg naar het dak gevonden. Ook zijn er vakjes waarbij je een speciale
opdracht moet doen. De speciale velden hebben we voor je op een rij gezet:
2: Sinterklaas heeft zich verslapen, de stoet moet later vertrekken. Sla een beurt over.
11: De pieten zitten vol acrobatentoeren. Doe mee! Maak een koprol.
14: Bons 3 x hard op de deur om te oefenen.
16: Jij en je linkerbuurman mogen ieder jullie monden volproppen met pepernoten en wie het
eerst kan fluiten mag 3 plaatsen vooruit.
18: Sint is erg moe, laat eerst iemand voorgaan voordat je verder mag.
21: Noem 5 pieten.
24: Gooi een pepernoot in de mond van je overbuurman.
25: Amerigo heeft een extra wortel gekregen en gaat supersnel. Ga 3 plaatsen vooruit.
31: De pietjes zijn een pakje vergeten, sla 2 beurten over.
36: Piet heeft een snelle weg naar het dak gevonden. Ga naar nummer 52.
37: Amerigo moet naar de wc, ga 5 plaatsen terug.
42: Piet glijdt uit en valt een verdieping naar beneden, ga 10 plaatsen terug.
44: De pieten zijn aan het dollen, het schiet niet op! Sla een beurt over.
49: Noem 6 soorten Sinterklaassnoepgoed en je mag een vakje vooruit.
51: Zing: “Rommel de Bommel” en je mag een vakje vooruit.
54: O, nee! De zak met cadeautjes valt van het dak! Ga terug naar start.
55: Zing: “Zie ginds komt de Stoomboot”
57: Piet zit klem in de schoorsteen, je mag pas verder als je 6 gooit.
Spelen maar!

