
  

FOREST ADVENTURE
Vanaf 6 jaar

2 tot 4 spelers

Inhoud: 8 vertrek- en aankomstkaarten, 45 parcourskaarten en 3 bonuskaarten.

Doel van het spel: zoveel mogelijk punten verzamelen.

Voorbereiding van het spel: elke speler legt een vertrek- en een aankomstkaart voor zich.

•  Wanneer er 4 spelers zijn, worden alle parcours- en bonuskaarten gebruikt.
•  Wanneer er 3 spelers zijn, worden de parcourskaarten met konijnen (achterkant van  
 de kaarten) en de bonuskaart +1 uit het spel verwijderd.
•  Wanneer er 2 spelers zijn, worden de parcourskaarten met vossen en konijnen  (achterkant 
  van de kaarten) en de bonuskaarten +1 en +2 uit het spel verwijderd.

De bonuskaart(en) wordt/worden opzij gelegd en aan het eind van het spel gebruikt.  
De parcourskaarten worden geschud en op een stapeltje tussen de spelers in gelegd, 
met de afbeeldingen naar beneden. De eerste tweede kaarten van de stapel worden 
omgedraaid en naast elkaar gelegd met de plaatjes naar boven.

Het spel verloopt in 2 fasen: tijdens de eerste fase (de verzamelfase) verzamelen de spelers 
de parcourskaarten, tijdens de tweede fase (de bouwfase) bouwen de spelers hun 
boomklimparcours.

1/ De verzamelfase 
De jongste speler begint, vervolgens wordt met de klok mee gespeeld. De speler pakt een van 
de twee parcourskaarten waarvan de plaatjes zichtbaar zijn en legt die voor zich neer met 
de afbeelding naar beneden. Daarna vervangt hij de getrokken kaart door een nieuwe kaart 
uit de pot. Daarna mag de volgende speler een parcourskaart kiezen, en zo wordt er verder 
gespeeld tot er nog maar één kaart over is. Deze laatste kaart wordt uit het spel gehaald, waarna 
de tweede fase kan beginnen. 
Let op: Tijdens deze fase mogen de spelers niet kijken naar hun kaarten.
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Het is mogelijk dat een speler niet al zijn kaarten kan gebruiken. De onbruikbare kaarten 
worden dan uit het spel verwijderd. 

Zodra een speler klaar is het met bouwen van zijn parcours, roept hij ‘klaar!’ en pakt de 
bonuskaart met de hoogste waarde. Het spel is dan voor hem afgelopen en hij kan zijn 
parcours niet meer veranderen. De andere spelers gaan door met bouwen en roepen 
‘klaar!’ zodra zij klaar zijn met het bouwen van hun parcours. Als er nog bonuskaarten 
over zijn, nemen zij de bonuskaart met de hoogste waarde.

Einde van het spel: Wanneer alle spelers klaar zijn met hun parcours, worden de parcoursen 
gecontroleerd en de punten opgeteld: 1 punt per gelegde kaart. Aan dit totaal word(t)(en) 
de punt(en) van de eventuele bonuskaart toegevoegd. De speler met de meeste punten is 
de winnaar. Als twee spelers evenveel punten hebben, wint de speler met de hoogste bonus. 
Let op: als een parcours niet klopt, krijgt de betreffende speler geen enkele punt!

2/ De bouwfase
Tijdens deze fase spelen alle spelers tegelijk. Allereerst draaien de spelers de kaarten 
om die ze tijdens de eerste fase hebben verzameld en proberen een zo lang mogelijk 
boomklimparcours te maken door hun kaarten aan elkaar te verbinden.
- Het parcours moet beginnen met een vertrekkaart en eindigen met een aankomstkaart.
- De parcourskaarten moeten naast elkaar worden geplaatst, waarbij de spelers rekening 
moeten houden met de kleur van de platforms of twee onderdelen van dezelfde hoogte 
met elkaar moeten verbinden.
- Het is niet mogelijk om twee platforms in verschillende kleuren aan elkaar te verbinden of 
een half onderdeel van een parcours te leggen zonder dat er een bijpassend deel naast ligt.
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Correcte verbindingen Onjuiste verbindingen
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