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Olaf is weer eens uit elkaar gevallen! Help hem door te zorgen dat al jouw 
pionnen in je FINISH straat komen. De eerste speler die dat voor elkaar heeft, 
wint het spel! 

De eerste keer dat je speelt

Bevestig het speelbord op de plastic 
onderkant.

Plak de stickers op de pionnen van 
dezelfde kleur. 

1. Kies een figuur! 
2. Zet 1 van je pionnen op jouw 

START vakje (dezelfde kleur als je 
pionnen). 

3. Zet je andere 3 pionnen op jouw 
THUIS vak (dezelfde kleur).

4. De jongste speler begint. Het spel 
gaat met de klok mee verder. 

Als je aan de beurt bent 
Druk op de dobbelautomaat en doe wat de dobbelsteen aangeeft.

Pak een van je pionnen die al op het speelpad staan en zet hem 
het gegooide aantal vakjes vooruit. 

Kies één van deze dingen:  
 • Verplaats een van je pionnen van THUIS naar START 
 •  Verplaats een van je pionnen 6 vakjes vooruit op het speelpad 

Als je verplaatst hebt, mag je nog eens drukken!

Jij mag niet verplaatsen, maar de andere spelers mogen een pion 
uit hun THUIS vak op START zetten. 

Van THUIS naar START verplaatsen

Naar een vakje waar iemand staat verplaatsen

Naar je FINISH straat verplaatsen

•  Om een pion van THUIS naar START te 
verplaatsen, moet je een 6 gooien of een andere 
speler moet een 1 gooien.

•  Vergeet niet nog eens te drukken als je een 
6 hebt gegooid en een pion van THUIS naar 
START verplaatst!

•  Als je al een pion op START hebt staan, kun je 
geen nieuwe neerzetten.

•  Als je eindigt op een vakje waar al iemand 
staat, stuur je die pion terug naar z'n THUIS 
vak en jouw pion neemt z'n plaats in.

•  Je mag niet op je eigen pionnen eindigen. 
(Dan moet je een van je andere pionnen 
verplaatsen.)

•  Je pion moet het hele speelpad één keer 
rondreizen om in z'n eigen FINISH straat te 
komen.

•   Als je jouw FINISH straat bereikt, zet je je pion 
op het verste lege FINISH vakje.

•   Je hoeft niet precies op het FINISH vakje uit te 
komen - als je de FINISH straat maar haalt.

DE BEDOELING 

VOORBEREIDING 
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INHOUD: speelbord • plastic onderkant met DOBBEL-O-MATIC 
dobbelautomaat • 16 plastic pionnen • stickervel

Plaag me dubbel vakjes 
Als je precies uitkomt op een Plaag me 
dubbel vakje krijg je een extra beurt cadeau!
• Als je met een 6 op een Plaag me dubbel vakje 

bent geëindigd, mag je maar één keer extra 
gooien, geen twee keer.  

Als je precies uitkomt op een lawinevakje, 
glijdt je pion helemaal langs de lawine omlaag 
naar de andere kant van het speelbord.
• Als er een pion van een tegenstander aan het andere 

eind van de lawine staat, moet die pion terug naar 
z'n THUIS vak.   

• Als een van jouw pionnen aan het andere eind van 
de lawine staat, mag je pion er niet naartoe. (Je 
moet een van je andere pionnen verplaatsen).

Zó win je
Zorg dat jij als eerste alle vier je pionnen in je 
FINISH straat hebt staan. Dan win je én je redt Olaf!

Je kunt PLAAG ME NIET ook spelen zonder 
de Plaag me dubbel vakjes te gebruiken.

© Disney. Ga naar www.disney.com/frozen. Vraag toestemming aan je ouders voordat je online gaat.
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ONTDEK HET OP WAARSCHUWING: 
VERSTIKKINGSGEVAAR - bevat kleine onderdelen. 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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