Jawel, dit jaar in ‘t Knollenblaedke op de middenpagina een echt
gezellig-schap-spel, welke door
de hele familie valt te spelen.
benodigdheden:
4 pionnen, 1 dobbelsteen
Het spel is bedoeld voor 4 personen.
Iedereen zet zijn pion op het startvak.
Om de beurt wordt er gegooid met
de dobbelsteen. De pion mag vooruit
verplaatst worden volgens het aantal
ogen van de dobbelsteen. Voor op de
rode cijfers of op een Knollie de desbetreffende opdracht uit. Bij 6 mag
er niet nog een keer gegooid worden.
Diegene die het eerste over is heeft
gewonnen.
Het spel en spelregels zijn ook te
downloaden vanaf
www.deknollentrekkers.nl/cms/
hatseflats-spel

Hieronder volgt de uitleg en de
spelregels.
Enne, het is de bedoeling dat u
het ganse bord gebruikt.

Start Je staat weer aan het begin van een mooi carnavalsseizoen.
6 Je krijgt een onderscheiding. Ga door naar 12.
15 De hofchauffeur brengt je terug maar helaas, hij rijdt de verkeerde kant op.
Ga terug naar 9.
19 ‘t Knollenblaedke is uit. Neem de tijd om het te lezen. 1 beurt overslaan.
26 Kaartverkoop knollenbleadke. Je moet een nummer trekken. Gooi nog een keer.
29 Knollie. Gooi nog een keer.
31 Je moet de buurt versieren. Wacht tot iemand je komt helpen.
Wacht tot iemand langs komt of tot je een 6 gooit.
39 Prinsenverassing. Ga naar 44.
43 Knollentrekken. Maar de knollen zijn nog te klein. Even wachten dus. Ga terug naar 40.
45 Knollie. Gooi nog een keer.
52 De Hofkapel speelt en je kunt niet stil blijven staan. Ga het zelfde aantal vooruit.
53 Ai, na het noaberbal heb je een kater. Je doet even niet mee. 2 beurten overslaan.
58 Even een versnapering tussendoor. Sla een beurt over.
63 Da’s pech. Net voor carnaval wordt je ziek. Voor jou geen carnaval dit jaar.
Volgend jaar beter. Begin weer bij Start.
66 HATSEFLATS! Het is carnaval. Tijd om te gaan feesten.

