
SERIE OP REIS 
 
AANTAL SPELERS – Twee 
 
MATERIAAL: Speelvlak, 52 serie kaarten, 50 pionnen, draagkoffertje 
 
SERIE : Een vertikale, horizontale of diagonale rij van vier pionnen met dezelfde kleur. Je mag één vakje 
van één serie voor een andere serie gebruiken. 
 
BEDOELING VAN HET SPEL: Als eerste twee series te maken. 
 
VOORBEREIDING: Jokers moeten uit het spel kaarten worden verwijderd en de spelers couperen om te 
beslissen wie deelt. De speler met de laagste kaart, deelt. Azen zijn hoog. De deler schudt de kaarten en 
geeft vervolgens elke speler zeven kaarten. 
 
SPELREGELS: 
1. Om de beurt leggen alle spelers één van de kaarten die ze in hun hand hebben, open op hun stapeltje 
weggelegde kaarten, zodat alle spelers die kunnen zien. Vervolgens wordt een pion op de overeenkomende 
kaart op het speelvlak gelegd. 
2. De boeren. Er zitten vier boeren in het spel kaarten. De boeren met TWEE OGEN zijn wild. Als je aan de 
beurt bent, leg je de boer met de twee ogen op je stapeltje weggelegde kaarten en zet vervolgens één pion 
op een open plek naar keuze, op het speelvlak. De boeren met ÉÉN OOG zijn antiwild. Als je aan de beurt 
bent, leg je de boer met één oog op je stapeltje weggelegde kaarten en verwijder je vervolgens één van de 
pionnen van je tegenstander van het speelvlak. Pionnen die reeds tot een serie behoren mogen niet 
weggehaald worden. Als een speler éénmaal een serie heeft gemaakt, mag deze niet meer door een andere 
speler worden verwijderd. 
3. Als je een kaart in je hand hebt, die niet meer op een plaats op het speelvlak kan worden gelegd omdat 
die reeds door gebruik van een wilde kaart ingenomen is, heb je een DODE KAART in je hand. Je mag deze 
voor een andere kaart inruilen. Als je aan de beurt bent, leg je de dode kaart op je stapeltje weggelegde 
kaarten en pak je vervolgens een nieuwe kaart van het spel kaarten. Vermeld dat je een dode kaart weglegt. 
Nu kun je gewoon met je beurt verder gaan. 
4. Als je eenmaal aan de beurt bent geweest en je pion op het speelvlak hebt gelegd, mag je een nieuwe 
kaart van de stapel kaarten pakken. Als je verzuimt om een kaart te pakken vóórdat de volgende speler de 
beurt krijgt EN een nieuwe kaart pakt, mag je geen nieuwe kaart meer pakken. 
Je zult het spel verder met minder kaarten moeten spelen dan de andere 
spelers. 
 
VANWEGE DE GROOTTE VAN DE STUKJES, IS DIT SPEL NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN 
JONGER DAN 3 JAAR. 
 


