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4 OP ‘N RIJ ORIGINALSPEL

MOET DOOR EEN 
VOLWASSENE IN ELKAAR 
GEZET WORDEN.

ZÓ SPEEL JE
•  Spreek af wie mag beginnen.
•  Als je aan de beurt bent, laat je een van 

jouw schijfjes in een WILLEKEURIGE gleuf 
aan de bovenkant van het speelraam vallen.

•  Speel om de beurt een schijfje totdat één 
speler 4 schijfjes van zijn kleur op ’n rij heeft 
– horizontaal, verticaal of diagonaal (schuin). 

•  Als jij het eerst 4 op ’n rij hebt, win je! 

EEN NIEUW SPEL STARTEN
Maak het speelraam leeg door het klapbalkje 
omhoog te klappen. Hiervoor moet het balkje in 
de ‘uittik-stand’ staan. De schijfjes vallen eruit en 
je bent klaar voor een nieuw spel. Vergeet niet 
het balkje weer op z’n plek te zetten. 

Zorg dat jij als eerst 4 van jouw schijfjes op ’n rij hebt.

De ene speler neemt de rode schijfjes en 
de andere speler de gele.

Bevestig de staanders aan de 
zijkanten van het speelraam.

VOORDAT JE KUNT 
SPELEN

PLAK DE STICKERS OP 
DE AANGEGEVEN 
PLAATSEN

ZÓ 
WIN JE: 

x 2 x 2

VOORBEREIDING

Klapbalkje

INHOUD: speelraam • 2 staanders • 21 rode schijfjes • 21 gele schijfjes • stickervel
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SPEL
Zorg dat jij als eerst 4 van jouw schijfjes op ’n rij hebtTIK UIT

ZÓ SPEEL JE
Speel net als 4 op ‘n rij Original met de 
volgende veranderingen: 
•  Schuif het balkje aan de onderkant in de 

uittik-stand.  

•  Als je aan de beurt bent laat je OF een schijfje 
vallen OF je drukt een van je eigen schijfjes uit de 
onderste rij. Pas op! Je actie kan jou helpen, 
maar soms help je ongewild je tegenstander! 
Als jij als eerste 4 op ’n rij hebt, win je! Als je 
tegelijkertijd 4 op ’n rij krijgt, is degene die de 
laatste actie uitvoerde de winnaar.

CONNECT 4 RACESPEL Zorg dat jij als eerst 4 van jouw schijfjes op ’n rij hebt.

ZÓ SPEEL JE
Speel net als 4 op ‘n rij Original met de 
volgende veranderingen: 
•  De spelers gaan niet om de beurt maar 

spelen tegelijk. 
• Eén speler roept “klaar? JA!!” 

•  Vanaf dat moment laat je zo snel je kunt met één 
hand je schijfjes in het speelraam vallen. Je mag 
maar één schijfje tegelijk oppakken. 

•  Als jij de eerste bent met 4 op ’n rij, roep je “4 OP 
’N RIJ” en je wint! 

•  Als er een moment komt waarop geen van beide 
spelers nog wil of kan spelen, eindigt het spel 
gelijk. Speel opnieuw om te zien wie er wint.

Uittik-stand 

ZÓ 
WIN JE: 

ZÓ 
WIN JE: 
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