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Startregel 

Alle tegels liggen op de kop 

geschud op tafel. Elke speler 

neemt 3 tegels in de hand. Je laat 

ze niet aan de ander zien. 

 

 

Startregel 

De tegels worden geschud en 

verdeeld over de spelers. Elke 

speler legt zijn tegels open voor 

zich neer 

. 

 

 

Speelveldregel 

Je speelveld is een rechthoek van 

4 bij 6 vakjes waar je de tegels op 

legt 

 

 

Speelveldregel 

Je legt de tegels aan elkaar op 

tafel. Er is geen begrenzing, het 

maakt niet uit welke vorm het 

speelveld uiteindelijk wordt 

	

Speelveldregel 

Je legt de tegels aan elkaar, maar 

het speelveld mag uiteindelijk niet 

groter worden dan een rechthoek 

van 4 bij 6 tegels. 

 

Doelregel 

Degene die het eerste uit is, wint 

 

	

Doelregel 

Degene die zorgt dat de ander niet 

meer kan, wint 

	

Doelregel 

Degene met de meeste punten, 

wint. (Heb je deze spelregel dan 

moet je een in ieder geval een  

regel uit de ‘punten’ regels pakken) 
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Puntenregel 

Als je een block afmaakt, dan krijg 

je 1 punt 

Puntenregel 
 

Als je een block afmaakt, dan krijg 

je een punt voor elke tegel waar 

dat block op ligt 

 

Puntenregel  

Als je een block afmaakt, dan krijg 

je een punt voor elke tegel waar 

dat block op ligt. Heb je meer dan 

4 tegels, dan verdubbelen die 

punten 

Puntenregel 

Als je een block afmaakt, dan krijg 

je het aantal punten dat in het 

midden van het kaartje staat dat je 

aanlegt 

	

Puntenregel 
 

Bij elke beurt krijg je het aantal 

punten dat op het kaartje staat dat 

je aanlegt		

Puntenregel 

Aan het einde van een rond krijg je 

het aantal punten op de kaartjes 

die nog over zijn. 

	

Puntenregel 

Iedere speler kiest bij aanvang van 

het spel een kleur. Je krijgt alleen 

punten als je een block met de 

gekozen kleur dichtmaakt. 

	

Puntenregel 
 

Iedere speler krijgt een pion. Je 

kunt met deze pion een block 

claimen. Je krijgt alleen punten als 

je het geclaimde block dichtmaakt.  
	

 

Beurtregel 

In een beurt leg je een tegel aan. 

Maak je een block af dan mag je 

een tegel van jezelf aan de ander 

geven 

 

Beurtregel 

In een beurt leg je een tegel aan. 

Maak je een block af dan mag je 

een tegel die al is gelegd 

weghalen en ergens anders 

aanleggen 

Beurtregel 

In een beurt leg je een tegel aan. 

Maak je een block af dan mag je 

een tegel die al is gelegd 

weghalen en aan de tegenstander 

geven 

 
Beurtregel 

Kun je niet aanleggen, dan mag je 

een tegel die al is gelegd 

verplaatsen 

 
 
 

Beurtregel 

Je mag kiezen, je mag een eigen 

tegel aanleggen, of een al gelegde 

tegel verplaatsen 

 

Beurtregel 

Als je een block dichtmaakt, dan 

mag je nog een keer. 

 

	
	


