Spelregels Verover de Koning
Twee teams

Maak 2 teams van maximaal 6 spelers per team. De 2 teams spelen tegen elkaar. Het doel is om alle blokken van het andere team omver te
gooien. Als dat gelukt is, mag je de koning in het midden omver gooien. Lukt dat, dan heeft jullie team gewonnen!

Spel klaarzetten

Markeer jullie speelveld: het hele speelveld is 8 meter lang en 4 meter breed. Aan de ene kant zet je 5 blokken verspreid over een rechte lĳn, 8
meter recht daar tegenover zet je ook 5 blokken verdeeld over een rechte lĳn. De koning zet je midden op het speelveld.

Start

De teams gaan tegenover elkaar staan (dus op 8 meter van elkaar) achter de 5 blokken (de achterlĳn). Team A start met het gooien van de 3
werpstokken naar de overkant en probeert de blokken die daar, bĳ team B, staan omver te werpen. Hierna is team B aan de beurt.

Vervolg

Als team A geen blokken omver heeft geworpen, mikt team B de 3 werpstokken op de blokken aan de overkant, op de achterlĳn van team A.
Als team A wel 1 of meer blokken omver heeft geworpen, dan moet team B eerst die blokken in het veld van team A werpen - dat wil zeggen over
de middellĳn heen, maar niet over de achterlĳn, dus in het veld van team A. Zet de net geworpen blokken in het veld van team A rechtop op de
plek waar ze zĳn neergekomen.
Team B moet vanaf de achterlĳn eerst deze blokken in het veld omver werpen voordat ze verder mogen met het omver werpen van de blokken op
de achterlĳn bĳ team A.
En let op dat je de koning niet omver gooit want dan heb je verloren!
Heeft team B alle 3 werpstokken gegooid en is het niet gelukt om de blokken in het speelveld van team A omver te werpen, dan is team A weer
aan de beurt. De spelers van team A mogen achter de blokken in hun speelveld gaan staan en van daaruit de blokken van team B omver werpen.
Ze hebben nu dus het voordeel dat ze wat dichter bĳ staan.

Wie wint?

Het spel gaat door totdat 1 van de teams alle blokken aan de overkant omver heeft geworpen én dit team tot slot ook de koning omver heeft
geworpen. Koning veroverd!
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