Papyrus spelregels Molenspel!

Spelverloop.
Het spel verloopt in drie fasen:
1.

Het zetten - de spelers zetten om de beurt een pion op de punten (kruisingen en hoeken van de lijnen)

2.
Het verschuiven - de pionnen kunnen worden verschoven: de pionnen mogen over een lijn op een aangrenzend vrij
punt geplaatst worden.
3.
De eindfase - zodra een speler nog maar drie pionnen heeft, mag hij met zijn pionnen “springen”: de speler mag nu
per beurt een pion naar willekeurig welk punt laten springen. Zodra hij nog een pion verliest heeft hij het spel verloren.
Molentje maken.
Per beurt mag een speler één pion op het bord plaatsen, of als alle pionnen op het bord staan, één pion verplaatsen volgens
de regels genoemd onder spelverloop.
Het is de bedoeling om bij het plaatsen en verschuiven van de pionnen een zogenaamd “molentje” te maken. Dat wil zeggen
drie pionnen, van de eigen kleur, op een rij (aangrenzende punten op een lijn). Op het moment dat een speler een “molentje”
maakt, mag hij een pion van de tegenstander uit het spel nemen, te beginnen met stenen die “los” staan. Dat wil zeggen:
pionnen die in een “molentje” staan, mogen niet worden verwijderd, als er nog stenen staan die geen deel uitmaken van een
“molentje”. Een pion die is verwijderd, kan niet worden teruggebracht in het spel.
Men kan een “molentje” openen door een van de drie pionnen eruit te schuiven. Wordt die pion later weer teruggebracht,
dan is er weer een “molentje” ontstaan en mag er weer een pion van de tegenstander worden weggenomen.
Het spel is afgelopen wanneer een speler nog maar twee pionnen overheeft of wanneer een van de spelers geen verschuivingen meer kan doen vanwege een blokkade door zijn tegenstander.
Als beide spelers nog maar 3 pionnen hebben dan heeft men 10 beurten om te winnen, anders is het gelijkspel.
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