
         5-99 jaar

  2 tot 5 spelers 

  De inhoud: 47 kaarten (6 vossen, 15 hanen,  
  15 hennen, 11 nesten) en 18 eieren/kuikens.

  Het doel van het spel: De winnaar is de eerste  
  die erin slaagt om 3 kuikens te hebben. 

          De spelregel: 
de stapel eieren in het midden plaatsen, kant 
"ei’’  zichtbaar. De kaarten mengen. 4 ervan 
aan elke speler verdelen. De overblijvende 
kaarten vormen de stapel die in het midden, 
naast de stapel eieren, wordt geplaatst. 
De jongste speler begint. Men speelt in de 
richting van de wijzers van een uurwerk.
Wanneer het zijn beurt is om te spelen,  
kiest de speler:
- één van de spelacties uit te voeren
- OF een kaart terug te gooien op de pot.



BELANGRIJK: Aan het einde van zijn beurtrol, 
neemt de speler het aantal vereiste kaarten, teneinde 
altijd 4 kaarten in handen te hebben. Vervolgens is  
het de beurt aan de volgende speler.
SPELACTIES : 
- Een ei leggen
Door de 3 kaarten haan, hen, nest, aan te bieden, kan 
de speler een kaart "ei" nemen.  Hij legt ze voor zich, 
de kant ei zichtbaar. 
- Een kuiken doen geboren worden
De speler biedt 2 kaarten "hen" aan, terwijl hij de kreet 
van een hen nabootst. Hij kan één van zijn "eieren" 
omdraaien om het zojuist geboren kuiken te tonen.  
 - Een ei aan een andere speler ontnemen  
De speler toont een kaart "vos" aan een tegenstander 
en vraagt hem een kaart "ei". (hij mag geen kuiken 
nemen). De tegenpartij kan dat verhinderen door  
2 kaarten "haan" aan te bieden (die hij terug in de pot 
werpt en meteen vervangt door 2 kaarten te kopen). 

Alle kaarten, door de spelers ingediend, worden 
meteen in de pot teruggeworpen en vervangen 
door kaarten van de stapel. Eens de stapel 
uitgeput, draait men de pot om.
NB : men kan geen ei leggen of een kuiken laten 
geboren worden onmiddellijk na het kopen van een kaart !
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