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2 - 7 spelers vanaf 8 jaar
± 45 minuten
Inleiding
Tommy Haas, de burgemeester van Bunny Hill, slaat groot alarm. De hokken van zijn stad
zitten propvol en het aantal sukkelaars is dramatisch gestegen. Voor meer en meer hazen is er
geen werk meer. Tot groot geluk heeft Uschi Haas uit Haasablanca een dringende oproep
gedaan: zij heeft meer dan 333 langoren nodig om haar haciënda te bouwen.
De enige voorwaarde voor de werknemers is dat ze geschikt zijn voor de hoogbouw en ook een
konijnenpootje hebben bij het dobbelen. Hasta la vista !

Spelmateriaal
¯ Elk van de 7 dobbelstenen heeft de volgende symbolen:

éénhaas

tweehaas
tweehok

driehok

vierhok

vijfhok

wortel

¯ 1 geheugensteuntje

¯ 1 blocnote met scoreblaadjes

¯ 2 markeerblokjes

¯ 1 handleiding

Doel van het spel
De spelers proberen bij iedere dobbelsteenworp zoveel mogelijk hazen in hokken onder te
brengen. De speler die 333 punten of meer behaalt, luidt de laatste fase van het spel in
(zie 'Einde van het spel). Daarna wint de speler die de meeste punten hebben bereikt.
De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Spelvoorbereiding
De speler met de langste oren wordt de startspeler. Hij noteert zijn naam bovenaan links op het
scoreblaadje van de blocnote. Daarna schrijft hij in zitvolgorde (met de wijzers van de klok mee)
alle namen van de andere spelers. Tot slot neemt hij de 7 dobbelstenen.
De speler met de langste oren wordt de startspeler.

Spelverloop
In het volgende introductiespel ziet men hoe een spelronde kan verlopen.
In de groene kadertjes vindt men steeds de algemeen geldende spelregels.
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Het introductiespel
¸ Er wordt de eerste keer gedobbeld met alle 7 dobbelstenen. Na elke worp moet men

minstens één haas terzijde leggen en mag men zijn speelbeurt beëindigen.
Als men geen haas dobbelt, eindigt de speelbeurt onmiddellijk zonder punten.

¸ Met de dobbelstenen die men niet terzijde heeft gelegd, mag men opnieuw dobbelen.

Iedere éénhaas die men terzijde legt, levert 1 punt op.
Twee éénhazen die men in één worp heeft gedobbeld, mag men
stapelen. Zij tellen dan voor 10 punten. Tweehazen mogen niet
worden gestapeld.
Wortelen leveren nooit punten op.

Dit dobbelsteensymbool kan ofwel als tweehaas ofwel als tweehok
terzijde worden gelegd.

Anne, de speelster met de langste oren, dobbelt met de 7 dobbelstenen en behaalt het
volgende resultaat:

de eerste worp van Anne

de terzijde gelegde
dobbelstenen

het terzijde
gelegde hok

Anne legt 4 dobbelstenen terzijde: 2 éénhazen stapelt zij op elkaar. Deze beide gestapelde
éénhazen tellen voor 10 punten. Anne beslist om ook de andere haas terzijde te leggen.
Deze haas telt voor één punt. Met het tweehok verdubbelt ze haar punten (11 x 2 = 22 punten).
Per worp mag zij maar één hok terzijde leggen (te beginnen met het tweehok).
Anne dobbelt opnieuw met de resterende drie dobbelstenen.

de terzijde
gelegde hokken
de tweede worp van Anne
met de resterende
dobbelstenen
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Uit haar tweede worp legt Anne de beide hazendobbelstenen bij haar hazen van de eerste worp.
De éénhaas levert haar 1 punt op, de tweehaas levert haar 2 punten op. Zij mag de éénhaas niet op
de éénhaas van haar eerste dobbelworp stapelen (om op die manier 10 punten te verkrijgen) omdat
zij de beide hazen in verschillende dobbelworpen heeft gedobbeld.
Als laatste stapelt Anne nog het driehok op haar tweehok van de eerste worp. Dit verdrievoudigt
nu de hazenpunten van Anne: 14 hazen x driehok = 42 punten.
Als men na een dobbelsteenworp alle dobbelstenen als haas of als hok terzijde heeft
gelegd, mag men met alle hazen opnieuw dobbelen. Het aantal van de tot nu toe
gedobbelde hazen wordt gemarkeerd op het geheugensteuntje.

Hokken worden steeds op elkaar gestapeld. Uit iedere worp mag maar één hok terzijde
worden gelegd. De hokken mogen enkel in volgorde op elkaar worden gestapeld.
Van onder naar boven is de volgorde:
- tweehok
- driehok
- vierhok
- vijfhok

Omdat Anne na deze worp al haar zeven dobbelstenen heeft gebruikt als haas of als hok, mag ze nu
met alle terzijde gelegde hazen opnieuw dobbelen. Het aantal van de tot nu toe gedobbelde hazen
(14) markeert zij met de blokjes op het geheugensteuntje.

Anne dobbelt met de vijf dobbelstenen en behaalt het volgende resultaat:

de derde worp van Anne

de terzijde
gelegde hazen

de terzijde gelegde
hokken

De derde worp van Anne bevat een volgende haas, die zij terzijde moet leggen. Hiermee heeft zij
nu 15 hazen gedobbeld en bovendien kan zij nog een gedobbeld vierhok stapelen op haar driehok.
Anne wil nu geen verder risico meer nemen en noteert de behaalde 60 punten (15 hazen x 4) op het
scoreblad en beëindigt hiermee haar speelbeurt.
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¸ Als eindresultaat ontvangt de speler punten voor zijn terzijde gelegde hazen

vermenigvuldigt met de waarde van het bovenste hok van zijn stapel.

¸ De behaalde punten worden aan het einde van de speelbeurt opgeteld bij de tot nu

toe behaalde punten en dan genoteerd op het scoreblad.
¸ Een speler mag het dobbelsteenresultaat van zijn voorganger overnemen.

Daartoe dobbelt hij alleen met die dobbelstenen die zijn voorganger niet terzijde
heeft gelegd.
Als een speler het dobbelsteenresultaat van zijn voorganger niet wil overnemen,
dobbelt hij opnieuw met alle 7 dobbelstenen.
¸ Als de dobbelworp van een speler alleen één tweehaas/tweehok bevat en geen

andere hazen, moet de speler deze dobbelsteen als tweehaas gebruiken en niet als
tweehok. Een speler moet immers per worp minstens één haas terzijde leggen.

Als volgende speler is Carl aan de beurt. Hij mag ofwel opnieuw dobbelen met alle 7
dobbelstenen of hij mag verder dobbelen met de dobbelstenen die zijn voorganger niet
terzijde heeft gelegd. Hij speelt dan verder met het behaalde resultaat van zijn
voorganger. Carl besluit om het te riskeren en neemt het dobbelsteenresultaat van zijn
voorganger over.

de eerste worp van Carl
(de verder gezette worp van Anne)

de terzijde
gelegde hazen

de terzijde
gelegde hokken

Carl scoort heftig met een nieuwe tweehaas en hij kan daarenboven ook nog een vijfhok boven het
vierhok stapelen. Hij riskeert geen verdere worp en noteert zijn 85 punten (17 x 5) op het
scoreblad.

Marc is de volgende speler. Hij zou maar wat graag het resultaat van Carl overnemen.
Maar dan mag hij alleen dobbelen met de ene overgebleven dobbelsteen.
Dit lijkt hem veel te riskant en daarom dobbelt hij opnieuw met alle 7 dobbelstenen.

de terzijde
gelegde hazen

de terzijde
gelegde hokken

de eerste worp van Marc

De gedobbelde tweehaas moet Marc als haas terzijde leggen (2 punten) omdat dit de enige haas
van deze worp is. Hij mag deze dobbelsteen dus niet gebruiken als tweehok. Marc dobbelt verder
met de overgebleven dobbelstenen.
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Elke tweehaas die terzijde wordt gelegd, telt 2 punten.

¸ Na een mislukte worp dobbelt de volgende speler opnieuw met 7 dobbelstenen.
¸ Na een complete wortelworp mag men alle wortelstenen terzijde leggen en met de

voorhanden hazenstenen verder dobbelen. De terzijde gelegde wortelstenen zijn
echter taboe tot een speler opnieuw begint met alle 7 dobbelstenen.

¸ Als er na een complete wortelworp enkel nog hokken terzijde liggen, eindigt de

speelbeurt. De behaalde punten worden genoteerd.
De volgende speler begint met alle dobbelstenen.

¸ Als een speler minstens 333 punten heeft behaald, wordt de ronde nog ten einde

gespeeld.
¸ Hou steeds voldoende ruimte tussen de terzijde gelegde hokken en terzijde gelegde

hazen.

de terzijde
gelegde hazen

de terzijde
gelegde hokken

de tweede worp van Marc

Marc heeft dikke pech. Met de hokken en de wortelen kan Marc niets aanvangen. Hij had minstens
één haas moeten kunnen terzijde leggen. Zijn tot nu toe verzamelde 2 punten vervallen en de
dobbelstenen worden doorgegeven aan de volgende speler die opnieuw start met 7 dobbelstenen.

Enkel wortelen
Het kan gebeuren dat een speler al hazen (en eventueel ook hokken) terzijde heeft gelegd
en bij een volgende worp uitsluitend wortelen dobbelt.

reeds terzijde
gelegde hazen

reeds terzijde
gelegde hokken

de laatste worp met alleen maar wortelen

Herman dobbelt als laatste worp alleen maar wortelen. Ofschoon in de laatste worp geen enkele
haas werd gedobbeld, vervallen in deze uitzondering de punten van de speler niet en mag hij zijn
speelbeurt verderzetten, in elk geval wel zonder gebruik te maken van de wortelstenen.
In dit voorbeeld kan Herman dus met de beide terzijde gelegde hazen opnieuw dobbelen.
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Als Herman zijn speelbeurt zou beëindigen en de volgende speler zou dit resultaat overnemen, mag
ook deze speler alleen maar dobbelen met de hazenstenen.
Als een speler met één worp uitsluitend wortelen dobbelt en er alleen maar hokken terzijde zijn
gelegd, noteert hij zijn resultaat en zijn speelbeurt is ten einde. De volgende speler begint dan
opnieuw met 7 dobbelstenen.

Einde van het spel
Zodra een speler 333 punten (of meer) behaalt, komen na hem alleen nog die spelers aan beurt
die, met de wijzers van de klok mee, vóór de startspeler zitten, zodat iedere speler evenveel
speelbeurten heeft gehad.
De speler die de meeste punten heeft behaald, is de winnaar van het spel.
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Rekenhulp

13 maart 2009
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