
 TRIPLE  

 Spelverhuur Dekeyser – Waterstraat 35 – 8780 Oostrozebeke – 0479/718 783 
 www.spelverhuurdekeyser.be 
 

 

 

Uitgangspositie : 

- Het spel wordt gespeeld door 6 personen. 

- Iedere speler begint het spel met zijn 3 pionnen in de gekleurde thuishaven. 

- Wie het hoogste aantal ogen gooit met de dobbelsteen, mag beginnen. 

Het spel : 

- De eerste speler begint en gooit met de dobbelsteen. 

- Hij zet een van zijn pionnen in het vak met het gegooide aantal ogen. 

- De volgende speler is dan aan de beurt en doet hetzelfde, enz. 

- Op een bepaald moment zijn alle pionnen in het spel, maar staan alle kleuren nog 

verspreid over de verschillende vakken. 
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- Het is nu de bedoeling om jouw 3 pionnen bij elkaar in 1 vak te krijgen, dus een vak 

vol met jouw kleur pionnen.  Je moet je pionnen nu dus gaan verplaatsen. 

- Voorbeeld :  

Je hebt 1 pion in vak 2, 1 pion in vak 3 en 1 pion in vak 6 en je gooit een 3. 

Je kunt een pion uit vak 2 of vak 6 verplaatsen naar vak 3, zodat je daar al 2 pionnen 

van jouw kleur hebt staan.  Is er geen plaats in het vak waar jij voor wilt spelen, dan 

mag je een pion van de tegenstander er af slaan.  Die pion moet dan terug naar zijn 

thuishaven. 

- Let op: je moet je pion niet verplaatsen.  Je mag hem ook laten staan in het vak waar 

hij stond.  De beurt gaat dan over naar de volgende speler en misschien ruik je bij een 

volgende beurt een betere kans. 

 

Het einde van het spel : 

- De speler die als eerste zijn 3 pionnen in eenzelfde vak heeft geplaatst, is gewonnen. 

 

Toebehoren : 

- Ronddraaiend speelbord, 75 cm diam. 

- 18 pionnen in 6 verschillende kleuren (bij verlies = 2€) 

- Grote dobbelsteen (bij verlies = 5€) 

 

 

 

 


