SPELREGELS
2 tot 6 spelers – 7 jaar en ouder
INHOUD: 1 spelbord, 6 pionnen, 1 bel, 55 kaarten

voor
kinderen, 55 kaarten voor volwassenen, 1 etui van 55 extra
kaarten, spelregels.

DOEL VAN HET SPEL
Probeer je tegenstanders "JA" of "NEE" te laten zeggen en
zeg zelf geen "JA" of "NEE" wanneer jij aan beurt bent.

VOORBEREIDING
• Plaats het bord op de tafel.
• Plaats de bel in het midden van de tafel zodat deze voor
elke speler goed bereikbaar is.
• Elke speler kiest een pion en de kleur van de baan die
met de pion overeenkomt.
• Elke pion wordt op het eerste veld van zijn baan
geplaatst.
• Schud de kaarten en leg ze met de tekst naar beneden.
• De jongste speler mag beginnen.

HET SPEL
1. De speler die begint, neemt de bovenste kaart van de
stapel voor kinderen of volwassenen.
2. Hij kiest de eerste speler aan de rechterzijde die zich op een
veld met volle kleur bevindt en vraagt hem om de vragen op
de kaart voor te lezen. Als er zich geen enkele speler op een
veld met volle kleur bevindt, kiest hij een willekeurige speler.
Alvorens de kaart voor te lezen, moet de speler op de bel
slaan om aan te geven dat het spel begint.

Om succes te hebben is het de kunst om de vragen zodanig te
stellen dat je tegenspeler in verwarring raakt. Je mag niets
aan de tekst toevoegen of weglaten maar handig gebruik van
tempo en intonatie mist zijn uitwerking nooit.
3. De spelers op een DING-veld moeten goed opletten: als de
tegenspeler "JA" of "NEE" zegt, moeten ze zo snel mogelijk
op de bel slaan. Wie eerst sloeg, mag één veld vooruit.
Als er niemand op een DING-veld staat, of als er maar twee
spelers spelen, mag alleen diegene die het kaartje leest op de
bel slaan.
Als een speler per vergissing op de bel slaat, moet hij één veld
achteruit en mag hij niet langer aan deze spelronde
deelnemen. Het voorlezen van de vragen op de kaart gaat
vervolgens verder.
Wanneer de tegenspeler alle vragen beantwoordt zonder
"JA" of "NEE" te zeggen, mag hij één veld vooruit.
De gebruikte kaart wordt vervolgens onderaan de stapel
gelegd.
De beurt gaat naar de speler aan de linkerzijde van de speler
die de kaart heeft voorgelezen.
Deze speler neemt een nieuwe kaart en kiest een tegenspeler
zoals beschreven in stap 2.
Opmerkingen: Je moet onmiddellijk op de bel slaan
wanneer een tegenspeler "JA" of "NEE" zegt, anders komt
hij er met de schrik vanaf en mag hij verder spelen.
Je mag ook op de bel slaan wanneer je tegenspeler...
- Te lang wacht om te antwoorden.
- Met het hoofd "JA" knikt of "NEE" schudt
- De vraag niet kan of wil beantwoorden
- Meer dan twee keer hetzelfde antwoord geeft, zoals “ik
weet het niet”, “natuurlijk”, “misschien” ...

DE WINNAAR
De winnaar is de speler die als eerste het middelste veld op het
bord bereikt.

SPELREGELS VOOR OP REIS
Het spelbord wordt bij deze versie niet gebruikt, enkel de etui
met 55 extra kaarten.
Trek een kaart en lees de vragen voor aan de speler die links
van je zit. Indien deze “ja” of “nee” antwoordt, krijgt diegene
die het snelst “verloren” roept de kaart.
Als de tegenspeler aan het eind van de vragen geen enkele
keer “ja” of “nee” heeft gezegd, krijgt hij de kaart.
De tegenspeler van de vorige ronde trekt een nieuwe kaart en
stelt de vragen aan de speler links van hem.
De winnaar is de speler die als eerste 5 kaarten verzamelt!

• Waarschuwing ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine
onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. Deze adviezen bewaren voor
eventuele correspondentie. Afbeelding niet contractueel verbonden. De kleuren en
vormen van het product kunnen afwijken van de afbeelding voorgesteld op de
verpakking. Geproduceerd in China.
• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient
des éléments de petite dimension pouvant être absorbés. Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour
référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles
représentées sur l'emballage. Fabriqué en Chine.
• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung
auf, um die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. Hergestellt in China.
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