
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer speelbord !     Meer spanning !     Meer Phase 10 ! 
voor 2 - 6 spelers vanaf 10 jaar 

Alle fases, dat zijn combinaties van bepaalde kaarten, zijn verschillend.  
Ronde na ronde wordt het alsmaar moeilijker. Alleen hij die een fase succesvol kan beëindigen, mag in 

de volgende ronde een nieuwe fase aanvatten. Speciale actievelden op het speelbord helpen de spelers 
om hun opdracht zo snel mogelijk te kunnen vervullen. 

De speler die als eerste met zijn fasemarker het veld met de lauwerkrans bereikt,  
wordt de winnaar van dit spel. 

Spelmateriaal 
- 1 speelbord (met 32 speelvelden) 
- 6 speelstenen (groot) 
- 6 fasemarkers (klein) 
- 2 dobbelstenen 
- 110 speelkaarten (96 getalkaarten: telkens 

tweemaal de getallen van 1 - 12 in vier kleuren, 
6 Duitse en 8 internationale fase- en overzicht- 
kaarten) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIP 
Voor alle spelers die het kaartspel Fase 10 kennen: twee wezen- 
lijke bestanddelen van het kaartspel ('fase etaleren' en 'een kaart 
afwerpen') zijn in het bordspel op dezelfde wijze geregeld. Bij het 
bestuderen van de spelregels kunnen stap 2 (inclusief pagina 6 
met de uitleg van de fases) en stap 3 worden overgeslagen. 
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Spelvoorbereiding 
Het speelbord wordt in het midden van de tafel 
gelegd. Het speelbord toont een circuit met 
32 actievelden (8 verschillende veldsoorten) alsook 
10 fasevelden en het doelveld met de lauwerkrans. 
In het midden zijn twee ruimtes voorzien voor de 
aflegstapel en de voorraadstapel. 
 

Iedere speler ontvangt in de kleur van zijn keuze: 
• de grote speelsteen die hij op het grote blauwe 

actieveld met de sterren plaatst; 
• de kleine fasemarker die hij op het eerste faseveld 

(fase 1) plaatst; 
• een fase- en overzichtkaart die hij open voor zich 

neerlegt: op de ene kaart worden de 10 fases 
uitgelegd, op de andere kaart staat een overzicht 
van de acht verschillende acties. 

 

 
Dan wordt de eerste ronde voorbereid: 

 Alle 96 getalkaarten worden zeer grondig gemixt. 
 Dan worden om de beurt, één voor één en verdekt 
aan iedere speler 10 kaarten uitgedeeld.  
De spelers moeten hun kaarten zo in de hand 
nemen dat de medespelers ze niet kunnen zien. 
 De volgende 5 kaarten worden als begin van de 
aflegstapel open in het midden van het speelbord 
geplaatst (zodat alle spelers alleen de bovenste vijf 
kaarten kunnen inkijken). 
 De resterende kaarten vormen de voorraadstapel 
die verdekt in het midden van het speelbord wordt 
geplaatst. 
 De jongste speler ontvangt de beide dobbelstenen
en begint de eerste ronde. 
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Spelverloop van een ronde 
Er wordt om de beurt gespeeld met de wijzers van de klok mee.  
De speler die aan de beurt is, voert een complete speelbeurt uit.  

Elke speelbeurt bestaat steeds uit dezelfde drie opeenvolgende stappen. 

STAP 1 
Als eerste moet een speler de 

beide dobbelstenen dobbelen, zijn 
speelsteen verplaatsen en de actie 

van het doelveld uitvoeren. 
 

STAP 2 
Daarna kan de speler  

(totaal onafhankelijk van de actie 
die hij zonet heeft uitgevoerd)  

zijn fase etaleren. 

STAP 3 
Tot slot moet hij als laatste één 

kaart open op de aflegstapel 
leggen. 

 

STAP 1 (moet): Speelsteen 
verplaatsen en actie uitvoeren 
Als eerste moet een speler de beide dobbelstenen 
dobbelen. Daarna kiest hij één van de beide 
dobbelstenen en verplaatst zijn speelsteen het 
desbetreffende aantal velden voorwaarts met de 
wijzers van de klok mee. 
UITZONDERING 
Als men tweemaal hetzelfde getal heeft gedobbeld 
(een dubbelworp) verplaatst men zijn speelsteen 
ofwel om het enkelvoudige ofwel om het dubbele getal 
voorwaarts. 
AANDACHT 
Bij het verplaatsen worden velden die  
met speelstenen zijn bezet gewoon  
oversprongen en dus niet meegeteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het veld waarop de speelsteen landt, geeft aan welke 
actie de speler aansluitend moet uitvoeren.  
Er zijn acht verschillende actiesoorten die op pagina 5 
uitvoerig worden toegelicht. 
 

STAP 2 (kan): Fase etaleren 
 
Precieze informatie over de afzonderlijke fases kan 
men vinden op pagina 6. 
Nadat een speler zijn actie heeft uitgevoerd, kan hij de 
fase waarin hij zich momenteel bevindt (die wordt 
aangeduid door zijn fasemarker) open voor zich 
neerleggen.  
Hiervoor moet hij alle voor deze fase noodzakelijke 
kaarten uit zijn hand open voor zich op de tafel 
leggen.  
Deze kaarten moeten een beetje worden uitgewaaierd 
zodat alle spelers dit duidelijk kunnen zien. 
 

AANDACHT 
Men moet steeds de volledige fase etaleren; slechts 
een gedeelte van een fase neerleggen, is verboden ! 
 

Voorbeeld 
 
 
 
 

 
De fasemarker van Anne bevindt zich op het veld van de 
'fase 2' (4 tweelingen). Zij heeft tweemaal een 4, tweemaal 
een 11 en driemaal een 8 in de hand en heeft zonet via de 
actie een volgende 8 ontvangen. Zij bezit nu de gevraagde 4 
tweelingen (4-4, 8-8, 8-8, 11-11) en mag deze acht kaarten 
open voor zich neerleggen. Zou zij die vierde 8 niet hebben 
ontvangen dan kon zij haar fase nog niet etaleren. 
Als een speler zijn fase heeft uitgestald, moet hij nu 
proberen om zo snel mogelijk zijn resterende hand-
kaarten kwijt te raken door ze aan te leggen aan 
geëtaleerde fases. Hiervoor kan hij steeds in stap 2 
van zijn speelbeurt één of meerdere passende 
kaarten aan eigen maar ook aan reeds geëtaleerde 
fases van zijn medespelers aanleggen.  
Als passend gelden alle kaarten die de neergelegde 
combinatie verlengen, maar niet die kaarten die 
nieuwe combinaties maken. 
 

Voorbeeld 
Herman heeft fase 8 (2 vierlingen: 8-8-8-8, 11-11-11-11) en 
Carl heeft fase 9 (negen opeenvolgende: 3-4-5-6-7-8-9-10-
11) geëtaleerd. Herman en Carl mogen aan die sets zoveel 
'achten' en 'elven' of aan fase 9 een 2 (en dan een 1) en een 
12 aanleggen. Ze mogen echter geen andere sets zoals 
bijvoorbeeld 4-4-4-4 of een nieuwe opvolging zoals 
bijvoorbeeld 3-4-5... neerleggen. 
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Einde van een ronde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe ronde 
Een nieuwe ronde kan beginnen. Alle kaarten (aflegstapel en voorraadstapel) worden opnieuw zeer grondig gemixt 
(met uitzondering van de maximaal 5 kaarten die een speler in de hand mag houden). 
Daarna worden om de beurt, één voor één en verdekt, aan iedere speler opnieuw kaarten uitgedeeld tot elke 
speler in totaal 10 kaarten in de hand heeft. De open aflegstapel (met 5 kaarten) en de verdekte voorraadstapel 
worden terug in het midden van het speelbord klaargelegd. 
De speelstenen blijven op hun plaats liggen (ze worden dus niet terug op het grote actieveld met de sterren 
geplaatst).  
Een nieuwe ronde begint steeds met de linkerbuurman van die speler die de laatste ronde heeft beëindigd. 
 

Einde van het spel 
Zodra een speler, tijdens de waardering van een ronde, met 
zijn fasemarker op het veld met de lauwerkrans terechtkomt, 
eindigt het spel onmiddellijk en deze speler wordt de 
winnaar van dit spel. 
De waardering van een ronde verloopt steeds in 
dezelfde volgorde: eerst verplaatst de speler die de 
ronde heeft beëindigd zijn fasemarker 2 velden verder. 
Dan volgen, te beginnen met zijn linkerbuurman, alle 
spelers die hun fase hebben geëtaleerd om de beurt en 
verplaatsen hun marker 1 veld verder. Wie op deze manier 
als eerste de lauwerkrans bereikt, is de winnaar ! 
 
 
 
 

BELANGRIJK 
Passende kaarten mogen reeds in dezelfde 
speelbeurt worden aangelegd waarin de fase werd 
geëtaleerd. 
 

In het voorbeeld van zonet kon Carl dus een kaartenreeks 
van meer dan negen kaarten leggen en eventueel extra nog 
één of meerdere kaarten 8 of 11 aan de fase van Herman 
aanleggen. 
 

TER HERINNERING 
Pas zodra een speler zijn fase heeft geëtaleerd, mag 
hij kaarten aanleggen bij zijn tegenstanders ! 

Als een speler in stap 3 zijn laatste handkaart aflegt (dat kan ook het geval zijn nadat hij eerst zijn fase heeft 
geëtaleerd), beëindigt hij hiermee de ronde en komt het tot een waardering van de ronde. 

 Deze speler mag als 
beloning zijn fasemarker  
met twee fasevelden verder 
zetten. Hij overspringt dus 
een complete fase ! 

 

 Daarna mag om de beurt 
iedere speler die ook zijn 
fase voor zich heeft liggen, 
zijn fasemarker één faseveld 
verder zetten.  
Zijn resterende handkaarten 
legt hij op de aflegstapel. 

STAP 3 (moet): Eén kaart afleggen 
 

Om het even of een speler in stap 2 zijn fase heeft 
geëtaleerd of niet, moet hij tot slot van zijn speelbeurt 
één van zijn handkaarten open op de aflegstapel 
leggen. 
Vervolgens komt de volgende speler, met de wijzers 
van de klok mee, aan de beurt ... enzovoort. 
UITZONDERING 
De actie "Neem een kaart. Speel nogmaals een 
volgende speelbeurt." (zie pagina 5). 

 Alle spelers die hun fase niet  
hebben geëtaleerd, laten hun  
fasemarker staan en moeten  
proberen om in de volgende ronde  
nogmaals dezelfde fase te behalen.  
Als kleine troost mogen zij telkens 
tot vijf van hun handkaarten 
(inclusief de joker) in de hand  
houden. Alle andere handkaarten  
moeten op de aflegstapel worden gelegd. 

OPMERKING 
In tegenstelling tot het kaartspel tellen de handkaarten in 
dit spel niet als minpunten. 
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De acties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De speler moet precies zoveel kaarten van 
de voorraad en/of de aflegstapel in de hand 
nemen als op het veld wordt aangegeven. 
Bij "+2 kaarten" mag hij om te beginnen de 
eerste kaart trekken en daarna beslissen 
van welke stapel hij de tweede kaart trekt. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de actie 
"+3 kaarten". 
 

De speler neemt de bovenste kaart van de 
voorraad- of aflegstapel in de hand, etaleert 
daarna eventueel zijn fase en legt mogelijk 
ook de andere passende kaarten af en legt 
tot slot één kaart op de aflegstapel. 
Vervolgens mag de speler een complete 
nieuwe beurt spelen (opnieuw de stappen 
1 tot en met 3). Als de speler hierdoor 
opnieuw op zulk een actieveld landt, mag hij 
dat nogmaals doen. 
OPMERKING 
Als een speler met zulk een actie reeds in 
zijn eerste beurt de ronde beëindigt, verliest 
hij in dat geval zijn tweede speelbeurt. 
 

De speler neemt de complete aflegstapel en 
kiest één kaart. Deze kaart neemt hij in de 
hand (zonder de kaart aan de medespelers 
te tonen). Vervolgens legt hij de aflegstapel 
terug in het midden van het speelbord 
(zonder de volgorde van deze kaarten te 
hebben gewijzigd !). 
 
Om te beginnen legt de speler tot vier van 
zijn handkaarten op de aflegstapel (op zo 
een manier dat de medespelers alleen de 
bovenste kaart kunnen zien).  
Daarna neemt hij van de voorraadstapel één 
kaart meer in de hand dan het aantal dat hij 
op de aflegstapel heeft gelegd. 
 
De speler neemt de bovenste kaart van de 
voorraadstapel in de hand.  
Onmiddellijk aansluitend moeten om de 
beurt ook alle andere spelers telkens één 
kaart van de voorraadstapel in de hand 
nemen. 
TIP 
Op deze wijze ontvangen de medespelers 
één kaart meer in de hand. 
 

De speler neemt de bovenste kaart van de 
voorraadstapel. Hij bekijkt de kaart en steekt 
deze kaart omgedraaid in zijn hand zodat hij 
de rugzijde van deze kaart ziet en de andere 
spelers de voorzijde zien.  
Deze omgedraaide kaart geldt nu als joker, 
dit wil zeggen dat deze kaart elk getal of 
elke kleur naar keuze kan aannemen. 
Extra regels voor de joker kan men vinden 
op pagina 6. 

De speler mag een andere actie 
naar keuze selecteren door zijn 
speelsteen op het eerstvolgende 
vrije veld van deze actie te 
plaatsen en de actie meteen uit te 
voeren.  
Als alle velden van de gewenste 
actie zijn bezet (bijvoorbeeld alle 
jokervelden), moet de speler een 
andere actie kiezen. 

Ter verduidelijking 
Nadat een speler de actie van het veld waarop zijn 
speelsteen is geland, heeft uitgevoerd (stap 1),  
kan hij zijn fase etaleren en respectievelijk andere 
passende kaarten aanleggen (stap 2) en moet tot slot 
één kaart open op de aflegstapel leggen (stap 3). 
Dit geldt bij iedere actie ! 
Daarna komt de volgende speler, met de wijzers van 
de klok mee, aan de beurt en voert zijn speelbeurt uit 
(stap 1 tot en met 3) ... enzovoort.  
De enige uitzondering is de actie "Neem een kaart. 
Speel nogmaals een volgende speelbeurt." 

De speler vraagt (om de beurt linksom of 
rechtsom) aan zijn medespelers naar één 
kaart met een getal naar keuze tussen 
1 en 12  (naar een specifieke kleur kan niet 
worden gevraagd). De eerste speler die zulk 
een kaart heeft, moet die aan de speler 
geven die aan de beurt is. Hij ontvangt 
hiervoor (of hij dat nu wil of niet) onmiddellijk 
de bovenste kaart van de voorraadstapel als 
vergoeding in de hand. Als niemand een 
kaart met het gevraagde getal bezit, moet 
de speler die aan de beurt is de bovenste 
kaart van de voorraadstapel nemen. 
AANDACHT 
Als een joker het gevraagde getal toont 
(iedere medespeler kan dit zien) en de 
bezitter hiervan wordt bevraagd , moet hij 
deze kaart afgeven als hij geen andere 
passende getalkaart in de hand heeft. 
Aansluitend moet deze speler dan een 
normale ruilkaart trekken (die geen joker 
wordt !). De actuele speler neemt deze 
jokerkaart maar steekt die nu met de 
voorzijde in zijn hand zodat ze ook voor hem 
geen jokerkaart is ! 
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De fases 
De fases verlangen drie verschillende soorten van kaartencombinaties, deels ook gemengd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaarten van één kleur 
De fases 1 en 5 vragen onder andere minstens vijf 
respectievelijk zes kaarten van dezelfde kleur.  
De getallen op deze kaarten spelen hierbij geen rol. 
 

Kaartenreeksen 
Een kaartenreeks bestaat uit drie of meer kaarten met 
direct opeenvolgende getallen. Tussen 12 en 1 is er 
geen verbinding. De kleur van deze kaarten speelt 
hierbij geen rol. 
Voorbeeld 
Fase 6 vraagt een reeks van 8 kaarten. Deze reeks kan bij 
wijze van voorbeeld een 1-2-3-4-5-6-7-8 zijn maar ook een 
4-5-6-7-8-9-10-11 en dit in gelijk welke kleur. 

Kaartensets 
Een kaartenset bestaat uit dezelfde getallen.  
In een kaartenset worden tweelingen, drielingen, 
vierlingen en vijflingen gevraagd. De kleur van deze 
kaarten speelt hierbij geen rol. 
TIP 
Als er meerdere sets worden gevraagd, mag hier ook 
meermaals hetzelfde getal worden gebruikt. Zo kan bij 
wijze van voorbeeld in fase 2 (4 tweelingen) een 
volgende etalage worden gemaakt: 3-3, 3-3, 7-7, 7-7.
 

© vertaling: Herman BELLEKENS 
herman.bellekens@skynet.be 

12 juni 2010 

De jokers 
 De jokers kunnen in alle fases voor elk getal 
respectievelijk voor elke kleur worden gebruikt als 
ze voortaan met de rugzijde naar boven worden 
neergelegd. 

 De jokers mogen in geëtaleerde fases niet tegen 
de passende kaarten worden geruild. 

 De jokers mogen ook aan sets en aan kaarten-
reeksen worden aangelegd, zelfs als deze  
eigenlijk al compleet zijn volzet. 

 

Voorbeeld 
Ligt er bijvoorbeeld een complete set met alle acht kaarten 
met de waarde 9 of een complete kaartenreeks (met de 
kaarten van 1 tot 12) dan mogen hier toch nog een 
willekeurig aantal jokers aan worden toegevoegd. 
 

 De jokers mogen niet alle kaarten van een 
combinatie vervangen. Dit betekent dat er per 
combinatie steeds minstens één echte getal- of 
kleurkaart moet worden gelegd. In het geval van 
een kaartenreeks moet ondubbelzinnig duidelijk 
zijn welke kaart de joker vervangt. 

 

Voorbeeld 
Ligt er bij wijze van voorbeeld een kaartenreeks met 
een 3-J-J op de tafel dan betekent dit dat de twee jokers de 
getallen 4 en 5 vervangen en dus als volgende kaarten 
alleen de 2 en de 6 (of respectievelijk een joker) kunnen 
worden gelegd. In het geval van een combinatie J-3-J 
kunnen de 1 en de 5 worden gelegd en in het geval van de 
combinatie J-J-3 kan alleen de 4 worden gelegd. 
 
 
 


