DE SPELREGELS VAN TRIOLET

Doel van het spel
Het scoren van het maximaal mogelijk aantal punten door in een beurt één, twee of drie
tegels op het speelbord te plaatsen. De som van elke drie tegels moet gelijk zijn aan ‘15'.

Voor het spel begint
Mix de tegels in het stoffen zakje. Elke speler trekt één tegel uit het zakje om te beslissen
wie begint (het hoogste nummer begint). Steek deze tegels terug in het zakje en vervolgens
trekt iedere speler (in volgorde) drie tegels uit het zakje en plaatst deze op het rekje.

Hoe te spelen
Spelers plaatsen één, twee of drie tegels van hun rekje op het speelbord. Tegels mogen horizontaal of verticaal geplaatst worden maar moeten steeds een vooraf gelegde tegel raken.
Punten worden gescoord door de totale waarde van de tegels op te tellen:
Het plaatsen van tegel ‘2' naast tegel ‘4' levert 6 punten op. (2+4)
Het plaatsen van tegel ‘7' en tegel ‘8' boven tegel ‘2' levert 24 punten op
(7+8)+(7+2)

Het kleine nummer rechts vanonder geeft aan hoeveel keer deze tegel voor komt in het spel.
Trios:

Triolet:

als drie tegels gelijk zijn aan ‘15' wordt dit een Trio genoemd en geeft een
bonus van ‘15' punten:
Bijvoorbeeld, een ‘9' geplaatst bij een ‘2' en ‘4' op het bord levert een
score van 15 op plus een bonus van 15, samen goed voor 30 punten.
als een speler al zijn tegels opgeteld 15 vormen, en hij legt deze alle drie
op het bord in één keer, wordt dit een ‘Triolet' genoemd en levert een
bonus van ‘50' op.

Begin van het spel
De eerste zet: De eerste speler plaatst één, twee of drie tegels op het bord, waarvan er één
de gele ‘ster' in het midden bedekt. Dit telt als een DOUBLE vierkant (zie DOUBLE en
TRIPLE vierkant' hieronder)
Verder: Spelers zijn aan de beurt om tegels te plaatsen op het bord. Merk op dat spelers
geen 2x2 vierkant mogen vormen van de eerste vier tegels.

Einde van het spel
Het spel is gedaan als er geen tegels meer in het zakje aanwezig zijn. De speler die het laatst
legt, telt de waarde van de tegels van de andere spelers bij de eigen score.
De winnaar
De speler met hoogste opgetelde score wanneer er geen tegels meer in het zakje aanwezig
zijn, wint.
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Hoofdregels
•
2 tegels zijde aan zijde zijn samen 15 of minder.
•
3 tegels zijde aan zijde zijn samen EXACT 15.
•
Een rij (horizontaal of verticaal) van 3 tegels noemt een ‘Trio' en levert een
bonus van 15 op.
•
Het plaatsen van alle drie de tegels in één beurt is een ‘Triolet' en levert een
bonus van 50 op.
•
Spelers mogen nooit meer dan drie tegels op het rekje hebben.
•
DOUBLE, TRIPLE en BIS (extra beurt) vierkanten geven extra score
mogelijkheden.
•
Spelers mogen geen vierkant vormen met de eerste vier tegels.
•
Een speler kan 1, 2 of 3 tegels terug in het zakje stoppen, en er vervangende
trekken in ruil voor een beurt.
•
Het kleine nummer in de hoek van een tegel geeft aan hoeveel keer deze tegel
voor komt in het spel.
Bijvoorbeeld: er zijn negen ‘0' tegels, zeven ‘4' tegels en één ‘15' tegel.
•
Voor meer score voorbeelden, zie de ‘SCORING EXAMPLES' dat bijgeleverd is
bij het spel in de doos.

Speciale regels
DOUBLE en TRIPLE vierkanten: Wanneer een tegel geplaatst is op een DOUBLE of TRIPLE
vierkant wordt de waarde respectievelijk verdubbeld of verdrievoudigd:
Bijvoorbeeld: Het plaatsen van een tegel ‘7' op een DOUBLE vierkant wordt 14
Ander voorbeeld: Het plaatsen van een tegel ‘13' op een TRIPLE vierkant wordt 39
Wanneer een Trio een DOUBLE of TRIPLE vierkant kruist, wordt het Trio verdubbeld:
Bijvoorbeeld: Het plaatsen van een tegel ‘7' naast tegels ‘8' en ‘0' maakt een Trio 30
punten waard. ls de ‘7' geplaatst is op een DOUBLE vierkant dan scoort de speler 60,
en op een TRIPLE ierkant scoort deze 90.

BIS: De speler die een tegel plaatst op deze vierkant bepaalt zijn score voor deze beurt,
neemt ieuwe tegels van het zakje en is opnieuw aan de beurt.

Elk DOUBLE, TRIPLE en BIS vierkantje kan maar één keer per spel gebruikt worden.

JOKERS: Er zijn twee tegels met een ‘ster' op. Die kunnen eender welke tegel vervangen
maar hebben geen score, behalve als ze een Trio vormen. Ze kunnen gebruikt worden om
een Triolet te vormen, maar leveren geen bonus van 50 punten op. Er kunnen geen twee
jokers in één beurt geplaatst worden.

Inhoud van de doos
•
Eén spelbord met 225 vierkantjes, inclusief DOUBLE, TRIPLE en BIS bonus
vierkantjes.
81 tegels genummerd van 0 tot 15. Elke tegel heeft een waarde overeenkomstig
•
met zijn gegeven nummer. Het kleine nummer rechts onderaan geeft aan
hoeveel deze tegel voorkomt in de doos.
•
2 Joker tegels gemarkeerd met een ‘ster', 4 rekjes, en een stoffen zakje.

Translation kindly provided by Yannick Francken of Brasschaat, Belgium.

Bereidwillig vertaald door Yannick Francken, Brasschaat, België
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