
Het Roefelspel

Het roefelspel bestaat uit een vierkant houten kistje met een deksel waarop de getallen één tot
en met vijf staan. In het midden zit een gat, dit is het getal zes. Verder zitten in het kistje 39
roefels en een dobbelsteen.

Spelregels:

Roefelen kan met meerdere deelnemers worden gespeeld. Iedere deelnemer krijgt 6 roefels *.
Het is zaak Uw roefels zo snel mogelijk weg te dobbelen.

Begin het spel door iedere deelnemer te laten gooien met de dobbelsteen. Degene die de
hoogste ogen gooit mag het spel beginnen.
De beginner mag nu de dobbelsteen gooien en één van zijn of haar roefels op het deksel zetten
op het getal dat correspondeert met het aantal gegooide ogen.
De speler mag in principe blijven gooien tot hij of zij een aantal gooit wat op het deksel reeds
bezet is. Is dit laatste het geval, dan dient de roefel die op dit getal staat, te worden
teruggepakt en is de beurt voorbij.

Passen:

De speler die aan de beurt is om te gooien mag, na minimaal éénmaal te hebben gegooid,
passen.

Voorbeeld:

De speler die aan de beurt is, gooit achtereenvolgens 2, 4 en 5. Nu heeft de speler dus 50
procent kans dat hij of zij een bezet nummer gooit en kan er dus voor kiezen om te passen
ofwel om door te gaan.
Past de speler, dan moet de volgende speler minimaal éénmaal gooien om op zijn of haar
beurt te mogen passen.
Speelt de speler door en gooit hij of zij een bezet getal, dan dient hij of zij de roefel op dit
getal van het deksel te nemen en is hij of zij ook direct de beurt kwijt.

De Zes:

Wanneer dit getal wordt gegooid, mag een roefel in het gat van het deksel worden gedaan,
welke dan uit het spel is verdwenen, en dus niet hoeft te worden teruggepakt bij de volgende
zes worp.

De speler die het eerst de roefels kwijt is, is de winnaar.

* Wanneer met een kleiner aantal deelnemers wordt gespeeld, is het mogelijk om per
deelnemer met meer roefels te starten, bijvoorbeeld 7 of 10. Het spel kan hierdoor langer
duren en /of de spanning vergroten.

Veel plezier met het Roefelspel
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