
SP.EE~MATERIAA~ 

~ 1 scoreblok 

~ 6 dobbelstenen 

~ 4 viltstiften 
~ De spelregels 

Op_m'!rking~ · 
Wie al bekend is met de spelregels van "Clever" hoeft uitsluitend de 
verschillen te lezen, die met een grijze balk zijn aangegeven. 

·,_ -KO_RT S_PELOVERZICHT 
Iedere speler probeert op zijn eigen vel door het handig inzetten van dobbelstenen zoveel 
mogelijk punten in de 5 verschillende (met een kleur aangegeven) categorieën te scoren. 
Hij moet zijn dobbel~tenen slim kiezen om ook in volgende beurten voldoende keuze te 
hebben. Het is daarnaast belangrijk om de worpen van de andere spelers niet uit het oog 
te verliezen. Wie na een bepaald aantal ronden de meeste punten heeft, wint het spel. 



VOORBEREIDING j 
Iedere ·speler krijgt een vel van het scoreblok 
en een viltstift. De speler met de meeste pech 
krijgt de 6 dobbelstenen en begint. 

SP.El VERLOOP. Rondenteller 
Het spel gaat over vier (bij 4spelers), vijf (bij 3 spelers) .c- -:-- :i-:- _ -~ _ l_ y ~- • 

of zes (bij 1 of 2 spelers) ronden. f 01fiï)fïï1.(iï) 8 i(i) 
Aan het begin van elke ronde streept iedere speler \~ ~!~.,lill); u; ·l§J 
voor zich het huidige rondenummer door en krijgt R d =b : 
daarvoor in ronden 1-4 de onder het rondenummer 

on en onussen Aantal spelers 

afgebeelde bonus (zie blz. 9 voor verduidelijkingen van de bonussen). 

De speler die momenteel alle dobbelstenen voor zich heeft, is de actieve speler. Hij 
werpt alle 6 dobbelstenen en kiest er één, die hij1on~g~het resultaat ervan te veran
deren 
Afhankelijk van de kleürvan de gek9~.[~obbelstèên', moet de speler de waarde 
-"'.,~n die dobbelsteen in de categorie vàn'de betreffende kleur invullen of aankruisen 
•(zie blz. 4, Het speelvel). 

J :' ~ -;in_-~ d~;,;,;,;t~;~ i; ;;~ ic,~~;;~~ic;,■ ·: ,'\; , 
~ :. en mag voor een kleur naar keuze worden ingezet. : 
~ t ················--··· ··· · ·· · --- - ---·- - -··-· 

Dobbelsteen
velden 

'c 
.: C: 

- "
" > c:: 

1- ~ 
1 ~ 

Daarna moet de speler alle d~bbelstenen die een lagere waarde tonen 
dan de door hem gekozen dobbelsteen op het in de doos afgebeelde zilveren 
dienblad leggen . 

"' i (~; ,; ,·0 ·, k ï ,; ; ; ;,~i,i,;,;;e~~~ -~;i ;;~ g;Ïijk. ;;~t~i ~g;~ ;;9ii,ij ~~t ~ii-i,;/;iiv~;;; die~;,;;d .... 
j : Kiest een speler de dobbelsteen met de laagste waarde, dan /egt hij deze worp geen dobbelstenen 
~ : op het zilveren dienblad. 
~ ·--·-- ---- --· ---- -- · --·- · -- · --·-- --------------------- ------ ---·-------- ---

Dobbelstenen die o~ het zilveren dienblad liggen, mogen door de actieve speler niet 
meer worden gebruikt (uitzondering: zie blz. 11, Extra dobbelsteen). 

De speler werpt de overgebleven dobbelstenen nu een tweede keer. Hij kiest opnieuw een 
dobbelsteen " a 1 · d ' e o es env en vult de waarde ervan m de met e 
~~eur van de dobbelstee~ overeenkomende categorie op zijn speelvel in. Alle dobbelstenen met 

n lagerewaarde dan die van de juist gekozen dobbelsteen legt hij weer op het zilveren dienblad. 

~ 

Daarna werpt hij de overgebleven dobbelstenen een derde keer en voert hij de hierboven 
beschreven acties nogmaals uit. Daarna legt hij alle overgebleven dobbelstenen die niet op 
zijn speelvel liggen op het zilveren dienblad . 
•.• •• ••••.........•••.......••......•......••••...............•.. . .. ••. •••• 
: Let op: kiest de actieve speler (te) vroeg voor een dobbelsteen met een hoge waarde, dan kan het : 
: voorkomen dat hij geen dobbelstenen meer heeft voor een volgende worp (omdat deze allemaal : 
: op het zilveren dienblad liggen). In dat geval doet hij minder dan 3 worpen. Het spreekt voor zich : 
: dat een speler dat probeert te voorkomen. : •..... .............................. .. . ...... . ............. . ..............• 
De actieve speler mag naast zijn worpen acties inzetten (zie blz. 10). 

iale situatie Kan of wil de actieve speler geen dobbelsteen uit zijn worp gebruiken, 
, .. __ dan legt hij geen dobbelsteen op zijn speelvel en zijn worp vervalt. Het betreffende dobbel
'\: steenveld blijft dan leeg. 
,;:tSf 
~ll..-~ •...•.. ..... .. ....... . •. . ••... ..... .. . .. .. .. .. . . . ••.•. •••.•••••••.••••••..• 

Voorbeeid 

«L~ Lucia is de actieve speler en dobbelt om 
te beginnen met alle 6 dobbelstenen. 

2. Ze kiest de roze dobbelsteen, legt die op het 
bovenste dobbelsteenve/d en vult de waarde 
ervan in de roze categorie van haar speelvel in. 

3. Lucia legt alle _ _ 
dobbelstenen die -
minder dan 3 ogen ·. ·~ 
tonen op het zilveren --· 
dienblad. 
4. Lucia dobbelt in haar tweede worp met 

de overgebleven 4 dobbelstenen. ~-•,~· 

5. Ze kiest de witte joker van waarde 4, legt 
die op het tweede dobbelsteenveld en kiest 
ervoor om de waarde nogmaals in de roze 
categorie in te vullen. ,,.. -

I •••~ 
( 
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6. Ze legt alle 
dobbelstenen met 
minder dan 4 ogen op 
het zilveren dienblad. 

7. Ze heeft voor haar derde worp alleen de 
gele dobbelsteen over. Ze werpt een 3, legt de 
dobbelsteen op het laatste lege dobbelsteen
veld en kruist een veld in de gele categorie aan. 

. . . . . . . . 



De ~assieve SP.elers 
Als de actieve speler alle overgebleven dobbelstenen op het zilveren dienblad heeft gele d 

krijgen alle andere spelers de dobbelstenen die op het zilveren dienblad ligg~~ 

"geserveerd". 
Iedere andere speler kiest daaruit 1 dobbelsteen en vult 
als "passieve speler" de waarde ervan in de met de kleur 
van die dobbelsteen overeenkomende categorie op zijn 
speelvel in. De passieve spelers doen dat tegelijkertijd, 
waarbij de gekozen dobbelstenen op het dienblad blijven 
liggen. Daardoor kunnen meerdere spelers dezelfde dobbelsteen kiezen. 

Hebben alle passieve spelers een dobbelsteen gekozen en de waarde ervan ingevuld, dan is de 

speler links van de actieve speler aan de beurt. Hij krijgt alle 6 dobbelstenen, werpt deze en voert 

de hierboven beschreven acties uit. 

Een ronde is afgelopen als iedere speler één keer de actieve speler is geweest. 

P.tciale situatie 
Heeft een speler geen mogelijkheid om een dobbelsteen van het zilveren dienblad te 
gebruiken, dan mag hij een dobbelsteen kiezen die op een van de dobbelsteenvelden van de 

a~tieve sp.eler ligt.. De passieve s~eler mag ook vrijwillig afzien van een dobbelsteen die op het 

zilveren dienblad ligt, maar mag m dat geval geen dobbelsteen van de actieve speler gebruiken. 

HET SP.EELVE~ 
Elke keer dat een speler een dobbelsteen kiest, vult hij een getal of een kruis in de bijbehorende 
gekleurde categorie in. 

In de gele, blauwgroene en .o ,o ,c, ,0 , @ ,© ,® ,® , ® 

bruine categorieën ziJ·n ciJ·fers o 1 ■ 1 ■rammmm•~ 
egee_ - ~~ U~l ~ ■mmmma►@ Oe blauw-

van 1-6 voorgedrukt. In deze categone........ ■ ' ll■■aaa•0 ....... groene 

categorieën kruist een speler (blz. 5) .[;!l ■■aaaa,0 categorie 

• ' ' ' ''' (blz.6) 
velden aan. In de blauwe en roze "ili,li iji~.ëÏ..h:J 

• De blauwe 
categorieën vult hij getallen in. categorie ........ 

E I (blz. 7) 
en spe er mag per gekozen _;;;:,;;.::;;;:::;;:::;:;: oe bruine 

dobbelsteen altiid maar 1 veld ....... categorie 
J De roze '=""'~ -~;:;,:-;:: .,,- .,..--,.,.-~.,,..,,,,,_, (blz.8) 

aankruisen of er 1 getal invullen categorie ......... 

(uitzondering: blauwgroen). lhlz.si 

Een speler mag elk veld maar 1 ke · 11 H" 
een eenmaal ingev Id Id er '.~vu en. IJ mag een veld dus niet meermaals aankruisen of 

u ve overschnJven. 

De gele categorie 

Aankruisen 

Kiest een speler de gele dobbelsteen, dan moet 
hij in die categorie één van de 3 velden met het 
geworpen resultaat aankruisen. 

Is hij de actieve speler, dan mag hij bij de 
eerste worp uitsluitend in de bovenste regel 
aankruisen, bij de tweede worp uitsluitend in 
de middelste rij en bij de derde worp uitsluitend 
in de onderste rij (een actieve speler mag kiezen 
uit zowel witte als grijze velden). 

Ter herinnering aan deze spelregel zijn de 
dobbelsteenvelden en de regels in de gele cate
gorie met Romeinse cijfers gemarkeerd. 

~ Een passieve speler mag uitsluitend één van de 
~ velden met een grijze achtergrond invullen. Het 
~ :S dobbelresultaat moet natuurlijk nog altijd met 
i het getal in het betreffende veld overeenkomen. 

Bonussen 

De bonussen in de gele categorie staan altijd 
tussen 2 velden in. Zodra een speler het veld 
direct boven en het veld direct onder een bonus 
heeft aangekruist, krijgt hij de betreffende 
bonus direct. 

Eindtelling 

Aan het einde van het spel telt de speler hoeveel 
velden hij in elk van de afzonderlijke 3 regels 
heeft aangekruist. Voor elke regel krijgt hij 
dan zoveel punten als in de tabel erboven is 
aangegeven. 

de speler heeft in de eerste 
worp een gele 2 gekozen en kruist de 2 in de 
bovenste regel aan. 
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de speler heeft de gele 2 van 
het zilveren dienblad gekozen en kruist de 
2 in het veld met de grijze achtergrond aan. 

Bonussen -.... Il U~J•~ UQ 
.......... .... ~ ct.®) 0 l'J ~ 

,,,■~aaaa 

de speler heeft in de bovenste 
regel 3 velden aangekruist. Daar krijgt hij 
12 punten voor. In zowel de middelste als 
,o ,o ;ö' ,o ,o ,<?> de onderste rij heeft 

, ' tillra ~ ., ~, 
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hij 2 kruizen. Voor 
elk ervan krijgt 
hij 6 punten. In 
totaal krijgt hij zo 
24punten. 



roene categorie • 

Aankruisen 

Kiest een speler de blauwgroene dobbel
steen, dan moet hij één van de 5 velden met 
het geworpen resultaat in deze categorie 
aankruisen. 
Is hij de actieve speler en liggen er al andere 
dobbelstenen met hetzelfde resultaat op 
zijn dobbelsteenvelden, dan mag hij voor elk 
van die dobbelstenen nog één veld in 
dezelfde kolom aankruisen. 

Is hij passieve speler, dan mag hij voor elke 
andere dobbelsteen op het zilveren . dienblad 
met hetzelfde resultaat een extra veld 
aankruisen. 
Een speler zou in deze categorie dus in 1 beurt 
ten hoogste 3 velden kunnen aankruisen 

., (passieve spelers in uitzonderingsgevallen 
zelfs meer). 

Bonussen 

Zodra een speler alle velden met een blauw
groene achtergrond in een kolom of rij heeft 
aangekruist, krijgt hij de bonus die onder de 
betreffende kolom of achter de betreffende rij 
is aangegeven. 

Eindtelling 

Aan het einde van het spel telt de speler hoeveel 
velden hij in elk van de afzonderlijke 5 rijen heeft 
aangekruist. Voor elke rij krijgt hij dan zoveel 
punten als in de tabel erboven is aangegeven. 

Voorbeeld: de speler heeft in zijn eerste 
worp de gele 3 gekozen en kiest nu in zijn 
tweede worp de blauwgroene 3. Hij mag in 
totaal twee 3-velden aankruisen. 

·.' :·~t·. ,·~·:f ~·er .· liggen.,.een blau:groene, 
ëenroze"en;een .·blauwe 4 op het zilveren 
·.: t-.s•··~t, -'?i~ - 1•- - ~ 

"a,;,.f!ien~JfJI.Ki~st een passieve speler de 
~ blauwgio.efiè dób.belsteen, dan mag hij in 
;:~totaal drl,~.f[_velden aankruisen. 
1f1..., ,;,> . ,0 , @ ,@ . @ ,® ,® 1 
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Bonus - ~ ~QDDD : 
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tin or!. ' , de speler heeft in de bovenste 
rij 5 velden aangekruist. Daar krijgt hij 
15 punten voor. Hij doet hetzelfde met de 
4 andere rijen. 

(öe bîa-uwe categorie 

In de blauwe categorie kruist een speler geen velden aan, zoals in de gele en blauwgroene categorie. In 
de lege velden van dit spoor vult hij getallen in. Hij werkt vanaf het startveld met de "7" veld na veld 
in beide richtingen naar de buitenkant toe. 
Kiest een speler de blauwe dobbelsteen, dan moet hij altijd eerst het aantal ogen van de witte 
dobbelsteen erbij optellen. Omgekeerd geldt: wil de speler de witte dobbelsteen voor de blauwe 
categorie gebruiken, dan moet hij het aantal ogen van de blauwe dobbelsteen erbij optellen. In 
beide gevallen is het niet van belang waar die andere dobbelsteen op dat moment ligt. 

Hij moet dat getal dan in het volgende vrije veld links of rechts van het midden invullen. Hij 
mag links uitsluitend getallen invullen die precies 1 lager zijn dan in het vorige veld en rechts 
uitsluitend getallen die precies 1 hoger zijn dan in het vorige veld. Het getal 7 in het midden 
stelt het startpunt voor. 
Een speler mag een 7 na elk ander getal invullen en zo de getallenrij weer "terugzetten". Na een 
7 vult hij weer zoals gebruikelijk een getal in dat 1 hoger of 1 lager is. 

Zodra een speler een getal in een veld 
1
~ 

9 _ 

met een bonus invult, krijgt hij de afge- ' ~ffl•1 

heelde bonus direct. · <»+• ·· ~=~~----~ 

Aan het einde van het spel zijn de twee buitenste velden waa rin de speler een getal heeft 
ingevuld van belang. Hij krijgt de punten die boven de betreffende 2 velden staan. Daarnaast 
krijgt hij 4 bonuspunten voor elk getal dat kleiner of gelijk aan 4 is en voor elk getal dat groter 
of gelijk aan 10 is. 

f" .......... de.sp~;;;he~ft d; ~;g;b~~Ïde-;ii;;tie" b~r~fk·t.· i;~~; 1Ï~ksÏ<rijgt hij "i p~;ie~; ~~~i . 'i 
: rechts 13 punten. Daarnaast krijgt hij nog +4 punten voor de 10 en de 11. In totaal krijgt hij : 
. 30 punten (13+9+4+4) voor de blauwe categorie. .: 
•• ••• -- - - - • - • - - • - - - • - - - .. - - .... - - - - - .. - .. - ■ - • - .. - - - ....... - • - .. - .. - - - - ... -- •••• - •••• ■ 



~ -.. Aankruisen , 
Kiest een speler de bruine dobbelsteen, dan moet hij een veld met het geworpen getal 
aankruisen. Daarbij mag hij uitsluitend velden aankruisen die verder naar rechts liggen dan het 
als laatste aangekruiste veld in deze rij. Hij begint dus aan de linkerkant en werkt dan steeds 
verder naar rechts. Hij hoeft daarbij niet per se steeds het volgende veld aan te kruisen, maar 
hij mag ook velden overslaan. Velden die hij overslaat, kan hij later echter niet meer aankruisen. 

Bonussen 
De bonussen in de bruine categorie staan altijd tussen 2 velden "r".~ ~ , , -~ 
in. Een speler krijgt zo'n bonus direct als hij beide aangrenzende :J ~ 
velden (links en rechts) heeft aangekruist. Slaat een speler dus 
velden over, dan kan het onmogelijk worden om bepaalde bonussen te verdienen. 
Eindtelling 

Aan het einde van het spel krijgt een speler punten afhankelijk van het aantal aangekruiste 
velden in deze categorie. De tabel in de bruine categorie geeft aan hoeveel. Een speler kan het 
maximale aantal punten dus alleen verdienen als hij geen veld overslaat. 

Invullen e :• 7 
In de lege velden van de roze categorie vult een speler getallen in. Hij begint daarbij links en 
vult dan steeds een getal in het volgende vrije ·veld van het spoor in. Hij mag dus geen velden 
overslaan. Kiest een speler de roze dobbelsteen, dan moet hij beslissen of hij meer punten of de 
afgebeelde bonus neemt. -

Bonussen 
Kiest een speler voor de · bonus, dan halveert hij het geworpen resultaat en vult dat in (naar 
boven afgerond). Hij krijgt d~n direct de bonus die onder het veld is aangegeven. 
Wil hij liever meer punten, dan verme
nigvuldigt hij het geworpen resultaat 
met he! cijfer dat in de ster boven het 
veld staat en vult hij de uitkomst in. In 
dat geval krijgt hij de aangegeven 
bonus niet en moet hij deze direct 
doorhalen. 
Eindtelling 

ft~;;,;;~~~ -;~-h;; ~~~;t~- ~;;,; ~~; -e~~-. ··i 
: SP.,ej~r, nog niet kiezen. Hier moet hij altijd : 
: het halve resultaat invullen. : 

Aan het ein ~ van het spel telt een speler alle in deze categorie ingevulde getallen bij elkaar op. 
Het resultaat 1s het aantal punten dat hij voor de roze categorie krijgt. 

ti1 

De witte dobbelsteen is een kleuren joker en mag als gele, blauwgroene, bruine of roze dobbel
steen worden gebruikt. Een speler mag de witte dobbelsteen ook met een blauwe combineren 
(zie De blauwe categorie). 

BONUSSEN 
Op het speelveld staan verschillende 
bonussen. 
Hoe een speler deze activeert, staat 

, in de beschrijving van de betreffende 
· \ categorie. 

I~:'!:;; 

verschillende soorten 
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,, Elke keer dat een speler een ?-bonus activeert, moet hij die direct inzetten. 
Die meeste ?-bonussen hebben een bepaalde kleur. Zet een speler een ?-bonus in, dan kiest hij 

,, een getal van 1-6 (voor blauw 2-12). Hij kruist dan in de betreffende categorie een veld aan of 
vult er een getal in. Hij mag een ?-bonus zo inzetten alsof hij het betreffende getal heeft gedob
beld. De gebruikelijke spelregels van de categorie blijven van kracht. 

Bij de zwarte ?-bonus 0 mag de speler naast het getal ook de kleur kiezen. 

Aan het begin van de vierde ronde krijgen alle spelers ook een ?-bonus. (!) 
~ 



Acties worden op dezelfde manier als ?-bonussen geactiveerd. Acties hoeven echter niet direct 
ingezet te worden. Als een speler aan de voorwaarde voor het verdienen van een actie voldoet, 
omcirkelt hij een veld in het betreffende actiespoor om aan te geven dat hij die actie heeft vrij
gespeeld. Hij moet de actievelden van links naar rechts vrijspelen en mag geen velden overslaan. 

Aan het einde van elk actiespoor staat nog een bonus, die een speler krijgt als hij het laatste 
actieveld van dat spoor omcirkelt. 
Elke actie die een speler op deze manier heeft vrijgespeeld, mag hij later eenmalig inzetten. Hij 
kruist het actieveld dan aan. 

Een speler mag in zijn beurt zoveel van zijn vrijgespeelde acties (ook gelijke) na elkaar gebruiken 
als hij wil. De 3 acties zijn: 

·1. Nogmaals dobbelen '.) 
Deze actie mag uitsluitend door de actieve speler worden ingezet. Doet hij dat, dan moet hij met 
alle dobbelstenen die hij net geworpen heeft opnieuw dobbelen. Dobbelstenen die al op 
zijn dobbelsteenvelden of op het zilveren dienblad liggen, mag hij niet opnieuw werpen. 

2. Getallenjoker Gû 
Een speler mag deze actie als actieve of passieve speler inzetten om een gekozen dobbelsteen 
zo te gebruiken alsof deze een ander getal toont. Toont het gebruikte actieveld een bepaald 

i: getal, dan moet de speler precies dat getal gebruiken. Toont het actieveld een "?", dan mag hij 
'"' het getal kiezen. Hij hoeft de vrijgespeelde actievelden op dit spoor niet van links naar rechts te 
c gebruiken. Hij mag dus het actieveld gebruiken dat hij op dat moment het nuttigst acht. 
f 

~ @· .. • •• o o,o,o•&ti 
~ ... ... . ··············································-·· .. ········ .. ··· ............... . 

: Belangrijk: de speler draait de dobbelsteen daarbij niet! Hij doet slechts alsof de dobbel- • 
: steen een ander resultaattoont en vult dat zo op zijn speelvel in. Voor alle andere belangen, : 
: zoals welke dobbelstenen op het zilveren dienblad moeten worden gelegd of het gebruik : 
:. van de dobbelsteen door andere spelers, blijft het geworpen resultaat gelden. , ........................ -.................. -..... -..... -...... -....... -.. . 

3. Extra dobbelsteen @ 
Met deze actie kan een speler één extra dobbelsteen kiezen. Een speler mag deze actie pas aan 
het einde van zijn beurt uitvoeren. De actieve speler mag dat dus nadat hij alle dobbelstenen van 
zijn gewone beurt heeft gekozen. Een passieve speler nadat hij zijn dobbelsteen van het zilveren 
dienblad heeft ingevuld. Een speler die deze actie uitvoert, mag één van de 6 dobbelstenen 
kiezen, zelfs als deze bij de actieve speler ligt of als hij deze al zelf heeft gebruikt! Hij mag deze 
actie in zijn beurt meermaals uitvoeren, maar hij mag daarbij elke dobbelsteen niet meer dan 
eenmaal als extra dobbelsteen kiezen. Hï ma cleze actie met een etallenjolce~ com6ineren. 

:·. L~t ·;µ:· bij iiëi in~ulien· ;ä;, ëëii ·ext;a t1Öbbetsieen· is "de iocái;ë ·e;van ·van· iietáng.· Een geie . ·: 
: dobbelsteen op het middelste dobbelsteenveld mag bijvoorbeeld uitsluitend in de middelste : 
: regel van de gele categorie worden ingevuld, een gele dobbelsteen van het zilveren dienblad : 
: uitsluitend in velden met een grijze achtergrond in de gele categorie. : 
·----··· ·····-······· ··········-------------------------------------------· 

Voor vossen krijgen de spelers geen voordelen tijdens 
het spel, maar ~xtra punten aan het einde van het spel. 
Elke vos levert zoveel punten op als de categorie met de 
minste punten van de betreffende speler. 
Voorbeeid: een speler heeft 3 vossen geactiveerd. Hij 
heeft 14 punten in zijn minste categorie (bruin). Hij krijgt 
voor zijn vossen dus (3x14=) 42 punten. 

EINDE VAN HET SPEL 
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Het spel is afgelopen nadat in de laatste ronde de laatste actieve speler zijn beurt heeft afgerond 
en de passieve spelers hun dobbelstenen van het zilveren dienblad hebben ingevuld. iedere 
speler heeft dan nog eenmaal de mogelijkheid om eventuele overgebleven acties "Extra dobbel
steen" en "Getallenjoker" te gebruiken. Overgebleven acties vervallen. Eén van de spelers noteert 
nu op de achterkant van zijn speelvel voor alle spelers de scores in de verschillende categorieën. 
Daarna vermenigvuldigt hij voor iedere speler diens aantal vossen met diens aantal punten in de 
categorie met de laagste score en vult deze in. 
Hij telt nu per speler alle scores bij elkaar op. De speler met de meeste punten wint het spel. Bij 
een gelijke stand wint van hen de speler met de hoogste score in 1 categorie. Is dat ook gelijk, 
dan delen de betreffende spelers de winst. 



11 
r 
1 

SOl!lil'AIR Sl!EI! 
Dit spel kan prima alleen worden gespeeld. Ook nu is het doel om zoveel mogelijk punten te 
scoren. De spelregels zijn gelijk aan die van het basisspel. 
Het spel duurt 6 ronden. De speler start als actieve speler. Daarna neemt hij de rol van passieve 
speler aan, voordat hij weer actieve speler wordt, enzovoort. Hij is dus 6 keer actieve en 6 keer 
passieve speler. 
Is hij passieve speler, dan werpt hij alle 6 dobbelstenen en legt hij de 3 dobbelstenen met de 
laagste waarden op het zilveren dienblad. Bij gelijke waarden legt hij de dobbelsteen die bij het 
dobbelen het dichtst bij het zilveren dienblad ligt erop. 
.~~- --·············· ············· ·····-················-··············· · ··· • • _T:..,,~ · : :f-Let op: als passieve speler mag de speler zoals gebruikelijk geen acties "Nogmaals ~ 
:;: ·: dobbelen" gebruiken. : 
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De volgende tabel geeft aan hoe 
goed een speler heeft gescoord: 

• 
Voorbeeld: als passieve speler 
legt hij deze 3 dobbelstenen 
op het zilveren dienblad. De 
blauwe 1 en de roze 2 als 
dobbelstenen met de laagste • 
waarden en de gele 3 omdat 
deze van alle drieën het dichtst 
bij het zilveren dienblad ligt. 
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Niveau Punten 
. . -· -- ~---..- -

Clever tot de 3e macht >450 

Mooi EN clever 420-449 

Hallo Mr. Hawking 390-419 

Op weg naar de sterren 360-389 

Heel clever! 330-359 

Wonderkind in de maak! 300-329 

Hetgaatdegoedekantop _ 270-299 

Toch maar Regenwormen? 240-269 

Er is nog ruimte voor verbetering 210-239 

Dat moet dobbelpech zijn geweest 180-209 

Laten we ergens anders over praten < 179 
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