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(I)

✮ Zo schuif je de plaatjes
in de kastelen

✮ Glissez les cartes dans
les châteaux comme suit.

✮ This is how you slide the pictures
into the castles.

✮ So werden die Bildkarten
in die Burgfiguren gesteckt.

(II)

✮ Als het spel begint, mag je alleen

de voorste, zwartomlijnde kastelen
aanvallen.
✮ Lorsque le jeu commence, vous
pouvez attaquer que les châteaux
délimités en noir.
✮ At the start of the game, you may only
attack the four castles in the front row
(outlined in black in the picture).
✮ Wenn das Spiel beginnt,
darf man nur die vier im Bild schwarz
gekennzeichneten Burgen
in der vordersten Reihe angreifen.

(III)

✮ Alle zwartomlijnde kastelen kun je
aanvallen. De pijltjes geven aan langs
welke zijde dat kan.
✮ Vous pouvez attaquer que les
châteaux délimités en noir. Les flèches
vous indiquent dans quels sens vous
pouvez le faire.
✮ This picture shows the castles you
can attack during the game, and the
sides you can attack from.
✮ Du kannst alle im Bild schwarz
gekennzeichneten Burgen angreifen.
Die Pfeile zeigen dir an, von welcher
Seite der Angriff erlaubt ist.

(IV)

✮ Je hebt de vierde rij bereikt! Je kiest
één van de drie zwartomlijnde kastelen.
✮ Vous avez atteint la quatrième
rangée ! Vous choisissez un des
trois châteaux délimités en noir.
✮ You’ve reached the last row!
Choose one of the three big castles
outlined in black.
✮ Du hast die vierte Reihe erreicht!
Jetzt kannst du eine der drei im Bild
schwarz gekennzeichneten Burgen
auswählen.
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Speel Stratego Junior
met de bekende figuren van Disney!
De populaire Disney helden nemen het op tegen Disney schurken. Maak
een geheime opstelling met Peter Pan, Belle, Simba en Robin Hood. Zijn zij
sterk genoeg om Kapitein Haak, Scar, Ursula en de boze stiefmoeder tegen
te houden?
Met het spelmateriaal kunnen twee varianten gespeeld worden: Stratego
Zoektocht kan worden gespeeld door spelers vanaf 4 jaar en Stratego
Zegetocht is er voor spelers vanaf 6 jaar.
Inhoud:
★ Speelbord
★ 2 grote dobbelstenen
★ 16 kleine, rode kastelen
★ 3 grote, rode kastelen
★ Kartonnetje met rode rand
met 19 plaatjes

★ 16 kleine, blauwe kastelen
★ 3 grote, blauwe kastelen
★ Kartonnetje met blauwe rand
met 19 plaatjes

De eerste keer spelen:
Even goed opletten! De 19 blauwe plaatjes moet je in de blauwe kastelen
schuiven. Kijk maar op tekening (1)* hoe je dat doet. Maar wel op blijven letten!
Van die 19 plaatjes moet je de schatkist, de Genie en de Dalmatiër in
de drie grote blauwe kastelen schuiven. De overige 16 blauwe plaatjes
schuif je in de 16 kleine kastelen. Let bij alle plaatjes op dat je ze niet op
zijn kop in de kastelen schuift.
Als je klaar bent met de blauwe kastelen, moet je natuurlijk
hetzelfde doen met de rode plaatjes en de rode kastelen. Let
erop dat je nu de rode schatkist, Cruella de Vil en de Hyena
in de grotere kastelen moet schuiven. De overige 16 plaatjes
schuif je in de kleine, rode kastelen.
Nu kun je met het spel beginnen.

4

12561_hdl.indd 4

06-05-10 08:41

Doel van het spel:
Voor zowel Stratego Zoektocht als Stratego Zegetocht is het doel van het spel
hetzelfde: Wie het eerste de laatste rij bereikt en de schat van de tegenstander
verovert, wint het spel.

Stratego Zoektocht! (voor spelers vanaf 4 jaar)
De opstelling:
Er wordt geloot wie met rood speelt en wie met blauw. Leg het speelbord
tussen de spelers in met de rode zijde naar de roodspeler en de blauwe
zijde naar de blauwspeler. De rode speler maakt een opstelling met de rode
kastelen; de blauwe met de blauwe kastelen.
Je drie grote kastelen zet je op de drie torens van het kasteel op het speelbord.
Je mag kiezen welk kasteel je op welke toren zet.
De 16 kleine kastelen zet je op de 4 rijen ervoor. De vier velden in het midden
naast de meertjes blijven dus leeg. Je zet alle kastelen zo op het bord, dat jij de
plaatjes wel kunt zien en je tegenstander niet. Kijk maar eens op de foto aan
de onderkant van de doos. Zo ziet het eruit als de kastelen staan opgesteld.
De spelers nemen de dobbelsteen met de plaatjes van de stukken van de
tegenstander.
Het spel begint:
Alle kastelen blijven tijdens het hele spel staan waar je ze bij de opstelling hebt
neergezet. Je mag dus ook je eigen kastelen niet verschuiven. Rood begint.
Als je aan de beurt bent gooi je eerst met jouw dobbelsteen. Nu mag je een
kasteel van je tegenstander dat op de eerste rij staat, omdraaien en het
plaatje bekijken. Als op dit kasteel hetzelfde plaatje staat als je net met
de dobbelsteen hebt gegooid, dan gaat dit kasteel van het bord. Als er
een ander plaatje op staat, draai je het kasteel weer terug. Je moet dan
goed onthouden welk plaatje wél op dit kasteel staat, want als je bij een
volgende beurt wél dit plaatje gooit, kun je dit kasteel omdraaien en dan
moet het eraf.
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Je mag in een beurt altijd maar één keer gooien met de dobbelsteen en maar
één kasteel omdraaien. Daarna is blauw aan de beurt en die doet hetzelfde.
En zo gaat het spel verder.
Als je aan de beurt bent, gooi je dus met de dobbelsteen en probeert een
kasteel te vinden met het plaatje erop dat je net met de dobbelsteen hebt
gegooid. Maar je mag niet ieder kasteel omdraaien, dat je maar wilt. Alleen
die kastelen die je vanaf jouw kant van het speelbord ongehinderd zou kunnen
bereiken. In het begin kun je kiezen uit de eerste vier kastelen (II)*, maar als
je er al één hebt verwijderd, dan kun je op die plaats ook een kasteel van de
tweede rij proberen. Je hoeft niet altijd recht vooruit, je mag ook naar links of
naar rechts (III)*. Schuin naar voren mag niet. Op deze manier probeer je een
pad vrij te maken naar de achterste drie grote kastelen (IV)*.
Als je Het Beest of De boze Draak tegenkomt, dan kun je niet verder. Zij staan
niet op de dobbelsteen. Een kasteel met Het Beest of De boze Draak kan dus
nooit van het bord worden geslagen. Daarom moet je proberen om een slim
plaatsje voor ze te vinden als je de opstelling aan het maken bent.
De verovering van de schatkist:
Zodra je een kasteel van de achterste (de vierde) rij hebt verwijderd, mag je in
je volgende beurt een groot kasteel kiezen. Het maakt niet uit op welke plaats
je paadje achterin uitkomt; je mag altijd uit alle drie de grote kastelen kiezen
(IV)*:
Als je de Hyena of de Dalmatiër hebt gekozen, dan gaat dit kasteel van
het bord een mag je in je volgende beurt nog een keer kiezen uit de twee
overgebleven kastelen.
overge
Als je de Cruella de Vil of De Genie kiest, dan heb je pech!
mag alle kastelen, die jij eraf hebt geslagen,
Je tegenstander
te
terugzetten. Hij mag kiezen waar hij ze zet. Je moet dus helemaal
terugz
opnieuw beginnen! Cruella of de Genie gaat wél van het bord.
opnie
Als je de schatkist kiest, dan heb je gewonnen!
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Stratego Zegetocht!
(voor spelers vanaf 6 jaar)

Stratego Zegetocht is bedoeld voor spelers die al wat ervaring hebben
opgedaan met Stratego Zoektocht. De spelregels komen dichter in de buurt
van Stratego Original. Stratego Zegetocht is dan ook een ideale opstap naar
Stratego Original. Stratego Zegetocht speel je met dezelfde stukken als
Stratego Zoektocht, maar je speelt zonder dobbelstenen. Bij dit spel verzet je
de speelstukken wél. Je trekt ten strijde om op deze manier met één van jouw
stukken de laatste rij te bereiken. En als je daar bent aangekomen, mag je op
dezelfde wijze als bij Stratego Zoektocht proberen de schatkist te pakken te
krijgen.
De eerste keer spelen:
De voorbereiding en de opstelling verlopen op dezelfde manier als bij Stratego
Zoektocht.
Het spel begint:
Je mag je speelstukken verplaatsen (alleen Het Beest en De Draken niet, die
blijven staan waar je ze tijdens de opstelling hebt neergezet). Als je aan de beurt
bent, dan verplaatst je een speelstuk naar een aangrenzend leeg veld. Naar
voren, naar achteren of opzij. Dus schuin naar voren of schuin naar achteren
mag niet. Maar je mag ook een speelstuk van je tegenstander aanvallen.
anvallen. Dat
gaat zo: Kijk eens nauwkeurig naar de afbeeldingen op je speelstukken.
ukken. Je ziet
dat op de meeste speelstukken een cijfertje staat. Dit cijfertje
geeft aan hoe sterk die figuur is. Peter Pan en Kapitein Haak
zijn het sterkste en hebben het hoogste cijfer, namelijk een ‘6’.
Daarna komen Robin Hood en Jafar met een ‘5’. Daarna komen
en
Simba en Scar met een ‘4’. En zo gaat het verder met Prince Philip
en Ursula (3), Sneeuwwitje en De boze stiefmoeder (2) en Ka en Mickey
(1). Alleen de drie grote kastelen achterin en Het Beest en De Draken
hebben geen cijfer.
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Het is de bedoeling dat je de kastelen van je tegenstander slaat: als je op een
vakje staat dat grenst aan een vakje waarop een kasteel van je tegenstander
staat, dan mag je (het moet niet) dat kasteel aanvallen. Vervolgens kijk je welk
kasteel het sterkste is. Het kasteel met het laagste cijfer verliest en gaat uit
het spel. Als het aanvallende kasteel wint, gaat het staan op het veld van het
verliezende kasteel. Als beide kastelen even sterk zijn, dan gaan ze beiden uit
het spel.
Let op: je mag een kasteel aanvallen dat op een vakje naast je staat, vóór je
staat en achter je staat.
Er zijn kastelen met bijzondere eigenschappen:
Draken en Het Beest: Zij mogen niet verzet worden. Ze blijven staan op het veld
waar je ze bij de opstelling hebt gezet. Het zijn natuurlijk gevaarlijke monsters.
Zoals je ziet hebben ze geen cijfer. Ieder stuk verliest dan ook van hun. Als een
speelstuk een Draak of Het Beest slaat, gaat dat stuk van het bord en de Draak
of Het Beest blijft staan. Er zijn twee uitzonderingen en dat zijn Prince Philip en
Ursula . Zij beschikken over toverkracht. Als zij een Draak of Het Beest slaan,
dan winnen ze en gaan die stukken van het bord. Onthoud dus waar de Draak
of Het Beest staan en storm er met Prins Philip of Ursula opaf.
Prins Philip en Ursula: Zij zijn niet zo sterk, maar verslaan de Draken en Het
Beest met hun toverkracht (lees het stukje hierboven maar eens).
Mickey en Kaa: zij zijn de laagste in rang. Zij verliezen dus bijna van iedereen.
Maar zij hebben toch een speciale kracht: zij verslaan namelijk de hoogste
in rang! Mickey en Kaa verliezen van ieder ander kasteel, maar winnen van
Peter Pan en Kapitein Haak. Als Mickey of Kaa Peter Pan of Kapitein Haak
slaan of door hen geslagen worden, dan moeten Peter Pan of Kapitein Haak
van het bord.
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Je mag niet voortdurend heen en weer met hetzelfde kasteel.
Je speelt het zo: je doet een zet. Als je bij de volgende zet weer teruggaat naar
de plaats van vertrek, dan mag je deze zet hierna niet nog een keer uitvoeren.
Dus als je bijvoorbeeld met een kasteel een vakje naar voren gaat en in de
volgende zet ga je weer terug waar je vandaan komt, dan mag je in de beurt
daarna niet wéér naar voren gaan. Want dan ben je heen en weer aan het
lopen en dat mag niet.
De laatste rij:
Als je na een zware strijd met een van je kastelen de laatste rij hebt bereikt,
dan mag je in de volgende beurt een van de grotere kastelen aantikken: Als
het de Hyena of de Dalmatiër is, dan verdwijnen zij in de doos. Jij mag in je
volgende beurt nog een keer kiezen. Als je Cruella de Vil of De Genie kiest, dan
heb je pech. Zij gaan in de doos, maar jouw kasteel ook. Je moet dus met een
ander kasteel de laatste rij proberen te bereiken. Als het de schatkist is, dan
heb je bewezen dapper, moedig en slim te zijn en heb je het spel gewonnen.
Belangrijke tip:
Het is belangrijk dat je een goede opstelling maakt voor Stratego Zegetocht.
Je tegenstander mag met Peter Pan of Kapitein Haak (zijn sterkste kasteel)
niet meteen door kunnen lopen naar jouw achterste rij. De Draken of Het
Beest en Mickey of Kaa kunnen hem tegenhouden. Daarom is het belangrijk
een slim pplaatsje
j voor die stukken te kiezen.
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