Boerderijdomino
Inhoud:
28 dominokaarten
Beginnen
Schud de dominokaarten en geef iedere speler 7 kaarten.
Leg de overige kaarten ondersteboven op tafel.
Doel
De eerste speler die al zijn/haar dominokaarten heeft
aangelegd, wint het spel.
Spelregels
• De jongste speler begint en legt één van zijn/haar
kaarten geopend midden op tafel.
• De speler links van hem/haar moet nu een kaart
aanleggen waarvan de afbeelding overeenkomt met
één van de afbeeldingen van de kaart op tafel. De
afbeelding wordt tegen de afbeeldingen van de andere
dominokaart gelegd.
• Als een speler geen dominokaart met een passende
afbeelding heeft, moet hij/zij een kaart van de stapel
nemen en aan zijn/haar kaarten toevoegen.
• Als een speler geen dominokaart met een passende
afbeelding heeft en de stapel op tafel is op, dan gaat de
beurt naar de volgende speler.
• Het spel gaat door totdat niemand meer een passende
dominokaart heeft, of totdat iemand al zijn/haar kaarten
heeft aangelegd. Dit is dan de winnaar van het spel.
De winnaar
De eerste speler die al zijn/haar kaarten heeft aangelegd, is
de winnaar. Als niemand het spel kan uitspelen, is degene
die aan het einde van het spel de minste dominokaarten
overhoudt de winnaar.
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Farmyard Dominoes
Contents:
28 dominoes
Setting up
Shuffle the dominoes and deal 7 to each player, placing the
remaining dominoes in a pile, face down on the table.
Object
To be the first player to play all their dominoes.
To play
• The youngest player starts by placing one of their
dominoes, face up, in the middle of the table.
• Play continues with the person on the player’s left
matching a picture on one of their dominoes to one of
the pictures on either end of the line of dominoes on the
table. The player places their domino on the table with
the matching ends touching.
• If a player is unable to play any of their dominoes, they
take a domino from the main pile and add it to their own.
• If a player is unable to play any of their dominoes, and
there are no more dominoes in the pile, play passes to
the next player.
• The game continues until nobody can match any of their
dominoes, or someone uses up all their dominoes and
wins the game.
The winner
The winner is the first person to play all their dominoes or,
if nobody can finish, the player with the fewest dominoes
at the end of the game.
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