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Gebruikershandleiding
SL-2007.09 TREE

U krijgt:
16 grote en 20 kleine blanke schijven, 1 rode schijf en een gemakkelijk in elkaar te zetten
speeltafel. Dit alles wordt gedemonteerd geleverd in een weerbestendige en stevige draagtas.

Het spel:
Probeer om als eerste al je schijven kwijt te raken door ze zodanig op de tafel te plaatsen dat er geen
schijven af vallen, maar dat het voor je tegenstanders wel een stuk moeilijker wordt om hun schijven
foutloos te plaatsen.

De spelregels
Uitgangspositie:
•
•

Zet het tafeltje op een vlakke ondergrond. De spelers gaan om de speeltafel staan.
Elke deelnemer krijgt een gelijk aantal grote en kleine schijven om mee te spelen.
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Het spel:
•
•
•
•
•
•

Je speelt om de beurt met 1 schijf per beurt. Je mag zelf kiezen wanneer je met een
grote of een kleine schijf speelt.
Het spel wordt gespeeld met de wijzers van de klok mee.
Elke schijf wordt horizontaal neergelegd.
Als de eerste laag vol is, begin je aan de tweede laag. Daarna de derde en ten slotte de vierde laag.
Als er geen schijf meer op de vierde laag geplaatst kan worden, legt iemand de rode
schijf bovenop de stapel. De rode schijf betekent dat het hoogste punt bereikt is.
De stapel moet nu dus in de breedte uitgebouwd worden.
Je mag dus geen schijven onder de rode schijf steken, zodat die omhoog komt.
Ook mag je geen schijven op gelijke hoogte van de rode schijf plaatsen. De vierde
laag is echt de maximale hoogte. We moeten streng zijn….

Het einde van het spel:
Het spel wordt gespeeld totdat:
a) Jij je laatste schijf neerlegt zonder dat de stapel instort.
b) De stapel helemaal instort. Degene die de laatste foutloze schijf plaatste, is dan winnaar.
c) Vallen er slechts een paar schijven, maximaal 5, dan gaan die schijven naar degene die de schijven
heeft doen vallen. Hij of zij moet helaas deze schijven aan de eigen voorraad toevoegen.
d) Vallen er door toedoen van een speler meer dan 5 schijven van de stapel, dan is hij of zij helaas af en
gaan de andere spelers verder met het spel. De gevallen schijven worden in dit geval niet verdeeld
onder de spelers.

Gefeliciteerd!
Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk
onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE TREE
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september
1996.
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van de tree gedurende de gehele verhuurperiode.

