
Spel 2: aanleggen en elkaar insluiten. 

 
Een spel voor met twee. 
Nodig: De gedachtentegels en een terreinbordje. 
 
Iedere speler heeft 10 tegels en mag in zijn beurt  
maximum 2 tegels uitleggen (zie voorwaarden), 
3 tegels afleggen en weer aanvullen tot 10. 
 
De eerste aangelegde tegel moet een grondkleur of 
een symbool bevatten van het terreinbordje. 
Als die het grondkleur heeft van de hoek waaruit die vertrekt 
dan mag hij ook een tweede tegel aanleggen die eenzelfde  
grondkleur of symbool bevat van de eerste tegel. 
 
Gewoon een tegel doen passen aan de vorige geeft je maar het recht om één tegel aan te leggen in 
het vervolg. Heeft die tegel een overeenkomst met het terreinbordje dan mag er een tweede 
tegenaan gelegd worden. 
 
Elke speler mag uit twee hoeken vertrekken.  
Het is de bedoeling om elkaar in te sluiten en zo meer tegels te kunnen leggen.  
Er kan enkel aangelegd worden aan de laatst aangelegde tegel! 
 
Suggestie om het begin te bepalen: 
Om te beginnen mag ieder één tegeltje blindelings trekken de eerste die een goede tegel heeft om 
aan te leggen mag beginnen. 

variant 1: 

Spel met 4 spelers. 
De spelers spelen per twee op een spelbord en kunnen ook de spelers van een ander spelbord 
insluiten. De afstand tussen de verschillende borden is 5 gedachtentegels. 
  

variant 2: 

Spel met 5. 
De speler die alleen speelt op een bord zit tussen de andere spelers in zodat hij langs beide kanten 
kan ingesloten worden. Hij mag ook maar langs twee kanten aanleggen zoals de andere spelers. 
 

variant 3: 

Spel met 6 of een hoger even aantal spelers. 
Aangepaste spelregels: 
De binnenste spelers: zoals gewoonlijk 
De buitenste spelers: Die heeft maar 6 tegels in zijn pak en kan er maar na gelegd te hebben, maar 
één tegel extra afleggen vooraleer hij zijn pak weer aanvult. 

variant 4: 

Spel met 7 of een hoger aantal oneven spelers. 
De middelste speler staat alleen op zijn spelbord, zie variant 2. 
De regeling van de spelregels voor de buitenste en de binnenste spelers  
vind je terug bij het spel met 6. 
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