Lotto
NL

Nederlands

F

Regle du jeu

4 legplaten afdekkaartjes

4 plateaux cartes, 36 cartes.

Spelvoorbereiding:
Voordat men met spelen begint, kiest men een
spelleider, deze mag ook meespelen. Hij verdeelt
de legplaten. Zijn er minder als 4 spelers, dan
worden de overige platen en de daarbij horende
kaartjes opzij gelegd.
De kaartjes worden gemengd en het stapeltje
wordt omgedraaid op tafel gelegd.

Zo wordt gespeeld:
De spelleider toont iedere keer een kaartje en
geeft aan wat op het kaartje staat. De speler op
wiens plaat zich dezelfde afbeelding bevindt, moet
zich melden en krijgt het kaartje. Met het kaartje
dekt hij hetzelfde plaatje op zijn plaat af.

Einde van het spel:
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Contenu du jeu :

Préparation du jeu :
Avant de commencer à jouer, les joueurs choisissent
un meneur de jeu, qui peut aussi participer au
jeu. Le meneur de jeu distribue les plateaux aux
joueurs. Dans le cas d’une partie avec moins de
quatre joueurs, on met de côté les plateaux restants
et leurs cartes correspondantes. Puis on mélange
les cartes et on les pose en tas, face cachée, sur
la table.

Déroulement du jeu :
A chaque tour de jeu, le meneur prend la première
carte du tas et annonce à haute voix ce qui est
représenté dessus. Le joueur qui trouve l’image
correspondante sur son plateau prend la carte
puis la pose à l’endroit correspondant.

Plaatjes raden:

On peut aussi jouer ainsi: le meneur de jeu décrit
la carte mais ne la montre pas. Le joueur qui a
trouvé l’image correspondante sur son plateau,
prend la carte puis la pose à l’endroit
correspondant.

Spelvoorbereiding:

Fin du jeu :

De spelleider mengt de kaartjes en verdeelt de
legplaten.

Le premier joueur qui a réussi à remplir son
plateau de jeu gagne la partie.

De speler die als eerste alle vakjes op zijn plaat
heeft afgedekt, heeft gewonnen.

Zo wordt gespeeld:
De spelleider laat iedere keer een kaartje zien
zonder iets te zeggen. De speler, die het kaartje
op zijn plaat vindt, moet de naam noemen of de
afbeelding beschrijven. Dan is het kaartje van
hem.
Dit spel kan ook zo gespeeld worden, dat de
spelleider het afdekkaartje beschrijft maar niet
laat zien. De speler die zich meldt, omdat hij de
juiste afbeelding op zijn plaat heeft, krijgt het
kaartje.

Einde van het spel:
Wie het eerst alle vakjes juist afgedekt heeft, heeft
het spel gewonnen.
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