XL-Cake

+
U krijgt:
De 4 etages speelvelden (XL-Cake), 6 houten balletjes en
duidelijke spelregels (gelamineerd).

Het spel:
Probeer de bal door de verschillende etages en labyrint te loodsen, maar pas op er zijn
verschillende nepgaten op de speelvelden wie de meeste ballen in het echt opvangen met
onderaan krijgt is winnaar.

De spelregels
Uitgangspositie:
•
•
•
•

Leg boven op de XL-Cake een houten bal (variatie is alle 6 de ballen tegelijk) in het midden
van de bovenste etage is een gat daar moet de bal door.
Balanceer in de tweede etage de bal zo dat hij weer naar het derde etage valt komt de bal in
een ander net moet hij blijven liggen en mag men een nieuwe bal in het spel brengen .
Inde derde etage zijn meer netgaten waar men de bal kan kwijt raken maar als hij naar de
vierde etage valt komt de bal in een echt labyrint loods de bal nu naar de juiste opvang plek.
Het is een teambuilding spel, probeer dus met overleg zo snel mogelijk het labyrint te volgen
en wie de meeste ballen in het opvang net brengt is winnaar bij gelijk aantal het team dat het
snelste de meeste ballen in het opvangzakje met klittenband heeft gebracht.

Het spel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elke speler pakt met 2 handen de handvaten van het onderste plateau vast.
Als iedereen klaar staat en het balletje op de bovenste etage wordt gelegd,
wordt de tijd gestart.
Je behoort de balletjes door het labyrint te loodsen.
Men mag een balletje wat in een vangnetjes komt niet weghalen, pas als het spel teneinde is
moeten deze weggehaald worden.
De etages worden moeilijker met meer gaten .
Ben voorzichtig met op- en afstappen.
Het team met de meeste ballen of bij gelijk aantal ballen is het team die het snelst zijn
eindpunt bereikt heeft, winnaar.

Het einde van het spel:
Je hebt gewonnen als jouw groep de meeste de balletjes naar het opvangzakje met klitteband
heeft weten te loodsen.

Gefeliciteerd!
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