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Petits chevaux.

Petits chevaux est un jeu pour 2-4 joueurs. Chaque joueur a quatre pions qui doivent parcourir le tableau et arriver au point 
final. Une fois arrivé, le pion ne peut plus être déplacé ; si tous les 4 pions y sont, le joueur a gagné. 

Les joueurs placent leurs quatre pions sur les cases de la base. Ils lancent le dé tour à tour. N’importe quel chiffre du dé permet 
d’avancer un pion déjà en piste, même en sautant par-dessus un autre pion. Si le pion finit sa course exactement sur un pion 
allié ou adverse, il le renvoie à sa base.

Après avoir fait un tour complet, un pion peut rentrer à sa maison, sur l’une des cases a, b, c ou d.

Six.

Un 6 permet de sortir un pion se trouvant en B pour aller sur la case A où il pourra commencer à courir. Le joueur qui a fait un 
6 peut immédiatement rejouer. Si un pion adverse se trouvait sur la case A, il est renvoyé à sa base.



Meerslag.

Wie slaat, kan soms met dezelfde schijf of dam doorslaan. Zo’n meervoudige slag geldt als één zet. Een voorbeeld is: 
op een diagonaal staan achtereenvolgens een witte schijf, een zwarte schijf, een leeg veld, een zwarte schijf en een leeg 
veld. De witte schijf slaat de eerste zwarte schijf, en kan vervolgens ook de tweede zwarte schijf slaan.

Men mag bij het slaan eventueel hoeken van 90 graden maken, en zelfs afwisselend achteruit en vooruit slaan. De 
geslagen schijven en dammen mogen echter pas van het bord weggenomen worden na het uitvoeren van de hele slag. 
Bovendien geldt dat niet tweemaal dezelfde schijf of dam geslagen mag worden.

Als er keus is uit verschillende slagzetten geldt: meerslag gaat voor. Men moet zo slaan dat zo veel mogelijk schijven en 
dammen van de tegenstander in één keer worden geslagen.

Damslag.

Als er zowel met een schijf als met een dam geslagen kan worden, mag men kiezen waarmee geslagen wordt, mits men 
zich houdt aan de regel ‘meerslag gaat voor’. Een schijf mag ook een dam slaan.

Dam halen.

Als een schijf aan de overkant van het speelbord, op de eerste lijn van de tegenstander eindigt (voor wit de velden 1 
t/m 5 en voor zwart de velden 46 t/m 50), kan hij niet meer vooruit. Er wordt een schijf bovenop gelegd. Vanaf nu heet 
deze schijf een dam. Als een schijf tijdens een meervoudige slag de overkant wel bereikt, maar daarna verder moet slaan, 
wordt het geen dam tenzij de slag op de laatste rij eindigt.

Zetten met een dam.

Een dam mag ook achteruit zetten, en is niet beperkt tot een veld. De dam mag over meerdere velden op een diagonale 
lijn gaan.

Slaan met een dam.

Ook bij het slaan komt de kracht van een dam naar voren. Een dam mag een losstaande schijf of dam slaan die verder 
op dezelfde diagonaal staat. Er mag dan zelf bepaald worden op welk veld achter het geslagen stuk de dam tot stilstand 
komt. Als de dam op een veld tot stilstand kan komen waar er weer verder geslagen kan worden, mag de slag in dezelfde 
beurt vervolgd worden. Hierdoor kan er in een beurt een groot aantal schijven geslagen worden.

Ook hier geldt dat meerslag voorgaat, zodat de slag gekozen moet worden waarbij het meeste aantal schijven geslagen 
kunnen worden. Ook een dam mag niet meermalen over dezelfde schijf slaan. Schijven van de tegenstander worden pas 
na de gehele slag van het bord gehaald.

Aanraken is zetten.

Als een speler een schijf of dam aanraakt, dan moet hij hiermee ook zetten. Dit geldt natuurlijk alleen als er een zet met 
die schijf of dam mogelijk is.

Einde van het spel.

Het doel van het spel is ervoor te zorgen dat de tegenstander geen reglementaire zet meer heeft.
Je wint als de tegenstander geen zetten meer kan doen, dit kan zijn omdat de tegenstander geen schijven meer heeft, of 
omdat de schijven van de tegenstander vast staan. Ook kan de tegenstander er voor kiezen om op te geven wanneer hij 
of zij geen mogelijkheden meer ziet. Ook als een speler door de klok gaat heeft hij of zij verloren.

Als er geen mogelijkheid is om te winnen (bijvoorbeeld een situatie van beiden één dam), is het remise (gelijkspel).
Tevens zijn er regels dat standen die bij goed spel niet meer te winnen zijn, remise worden verklaard na een aantal 
zetten. Bij twee dammen tegen één dam geldt dat het na vijf zetten remise is. In de situatie van drie stukken waaronder 
minimaal één dam tegen één dam, is het na wederzijds zestien zetten remise. Ook als 3 keer dezelfde stand voorkomt 
mag er remise geëist worden.

supporting you


