
EN This set contains one frame and 42 chips .
NL Deze set bevat één frame en 42 chips. 

EN This game can be played with two players. 
One players plays with the red and the other 
plays with the black chips. 
NL Dit spel is geschikt voor 2 spelers. Eén speler 
speelt met de rode fiches, de ander met zwarte 
fiches.

EN The player playing with the red chips starts by 
putting one of his chips in the frame. Your turn 
ends after you play one chip. Now it’s the next 
players tun. He can put one of his chips on top of 
the other chip or put it somewhere else. 
NL De speler met de rode fiches begint. Hij doet 
één fiche in het frame. Hiermee is de beurt gelijk 
over. Nu is de volgende speler aan de beurt. Hij 
kan zijn fiche boven op het rode fiche laten zakken 
of ergens anders in het frame doen. 

EN The object of the game is to be the first one 
who has got 4 of his chips in a row. Rows can be 
horizontal, vertical or diagonal. 
NL Het doel van het spel is om vier fiches van je 
eigen kleur opp een rij te krijgen. Dit mag zowel 
horizontaal als diagonaal als verticaal zijn. 

EN When all the chips are puit in the frame and 
no one has 4 in a row, it is draw and you have to 
start over. 
NL Wanneer alle fiches in het frame zitten, maar 
niemand heeft er vier op een rij, is het gelijkspel 
en moet er opnieuw gespeeld worden

EN As a varietion: play best out of 5 or organise a 
tournament. 
NL Als variatie op het spel kun je een sessie van 
vijf potjes spelen of een toernooi organiseren. 
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