Verplaatsingsfase: De rode speler begint het spel. Daarna
komen de spelers om de beurt aan zet. Elke speelbeurt
bestaat uit de volgende acties:
1) Verplaats een speelstuk
2) Verwijder een tegel

Het Spel
Limit is een tegel legspel voor 2 of 3 spelers, waarin
verplaatsingen en het slaan van speelstukken centraal
staan.

Speelmateriaal
Wat heb je nodig voor een spelletje LIMIT:
‐

32 zeshoekige tegels in 4 verschillende kleuren ( 8
per kleur): rood, blauw, geel en zwart.

Beide acties moeten indien mogelijk, elke speelbeurt
worden uitgevoerd.
1) Verplaats een speelstuk: De actieve speler verplaatst
een speelstuk in zijn kleur naar een lege tegel, die kan
worden bereikt via een reeks stappen over andere lege
tegels. (Speelstukken blokkeren andere speelstukken).
Groepjes speelstukken van de tegenstander zonder
vrijheid worden vervolgens geslagen, en uit het spel
verwijderd. Een groep speelstukken is in vrijheid zolang
deze zich naast een vrije tegel bevindt.
(Speelstukken zonder vrijheid, zijn dus speelstukken die
niet meer kunnen worden verplaatst.

‐
‐

8 rode speelstukken en 8 blauwe speelstukken
8 gele speelstukken voor de 3 speler variant.

Het spel
We beginnen met een leeg speeloppervlak.
Plaatsingsfase: Leg alle tegels willekeurig op het
speeloppervlak, zodat deze een aaneengesloten groep
vormen. Zorg ervoor dat elke tegel minstens aangrenst
bij 2 andere tegels, en er geen 2 tegels van dezelfde
kleur aangrenzend liggen.

Een verplaatsing van rood, zorgt ervoor dat de blauwe
groep van zijn vrijheid wordt beroofd.
2) Verwijder een tegel: De actieve speler moet een tegel
verwijderen, de tegel moet minstens 1 vrije zijde hebben.
Als er hierdoor een aantal tegels worden gescheiden van
de overige tegels, dienen alle losliggende tegels te worden
verwijderd. Het is niet toegestaan tegels te scheiden
waarop zich nog speelstukken bevinden. Als er hierdoor
speelstukken van de tegenstander van hun vrijheid worden
beroofd, worden ook deze speelstukken verwijderd.
(Hierbij kunnen ook eigen speelstukken van hun vrijheid
worden beroofd)

Voorbeeld
Als alle tegels gelegd zijn, bepaal je willekeurig de
spelerskleuren. Spelers plaatsen vervolgens hun
speelstukken, op de tegels met overeenkomstige kleur.

Het verwijderen van een tegel waardoor een andere tegel
los komt te liggen en een blauw speelstuk van zijn vrijheid
wordt beroofd.
Startspeler voordeel wegnemen: De startspeler mag in zijn
eerste beurt geen speelstukken slaan.
Doel van het spel: De speler die als laatste speelstukken in
het spel heeft, wint het spel. De speler die door zijn actie
alle speelstukken slaat verliest het spel

Klaargelegde tegels, met speelstukken

3 speler variant: Limit kan met een 3de speler worden
gespeeld (Geel). De spelregels voor het 2 speler spel
blijven van toepassing, behalve dat in de eerste speelbeurt
de eerste 2 spelers geen speelstukken mogen slaan. Het
spel eindigt op een gelijkspel als een actie van een speler
alle speelstukken slaat, en de 3 spelers nog actief waren.
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