Bekijk de webversie

Balance
Ieder team ontvangt 14 sticks van 80 cm lengte. Leg de
sticks om beurten op de schaal. Maak het de
tegenstander zo lastig mogelijk. Naarmate de constructie
hoger wordt, wordt het geheel steeds instabieler. Welk
team heeft de meest vaste hand?

Cube
Welk team zet als eerste deze driedimensionale Kubus in
elkaar. De basis wordt gevormd door twaalf speciaal
gevormde stokken van elk 70 cm lang. Velen combinaties
mogelijk, technisch inzicht vereist en….. de snelste tijd
telt!

Tower
Uitgangspunt voor ieder team zijn 36 blokken van 28 x 10
x 7 cm. Bouw allereerst een zo stevig mogelijk toren van
drie blokken per laag. Leg de drie blokken om en om.
Verwijder een blok uit de toren en leg het bovenop. Wie
bouwt de hoogste toren? Echter, het is slechts
toegestaan om met één hand de toren aan te raken en de
bovenste laag moet altijd uit drie blokken bestaan. Geen
spel voor nerveuze types.

Cactus
De speeltoren is gevuld met twintig gekleurde speelballen
in vier kleuren. De in de toren geplaatste stokken houden
de ballen op hun plaats. Door de stokken tactisch te
verplaatsen rollen de ballen uit de cactus. Welk team
heeft als eerst zijn speelballen uit de cactus?

Octopus
Twaalf stokken door touw aan elkaar verbonden vormen
een “inktvis constructie”. Twee spelers houden aan het
uiteinde de stokken vast. De medespelers voeren van
onderuit nieuwe stokken aan. Welk team plaatst de twaalf
stokken op elkaar en houdt deze constructie dertig
seconde intact!

Lighthouse
Vuurtoren van twee meter hoogte voorzien van
’wiebelplateau’. Ieder team ontvangt twaalf grote pionnen
en een King Size dobbelsteen. Wanneer zes geworpen
wordt mag een pion op de vuurtoren geplaatst worden.
Welk team is als eerste alle pionnen ‘kwijt’.

Masters
Het denkspel bij uitstek! Het ene team vervaardigt de
code, het andere probeert de kleurencode te kraken. Wie
lukt dit in het minst aantal pogingen? Een echte
hersenkraker waarbij er gespeeld wordt volgens het “Best
of Three” principe.

Mikado
Een gezelschapspel. De naam mikado betekent in het
Japans keizer en verwijst naar de blauwe stok die de
hoogste waarde vertegenwoordigt. Uit een wirwar van
stokken moet een stok verwijderd worden zonder de
andere stokken te bewegen. Deze King Size versie wordt
gespeeld met stokken van 93cm lengte.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vanderkruit.nl toe aan uw adresboek.

