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Vakje 63 – Om het spel te winnen moet je bij de laatste worp het 
juiste aantal ogen gooien om vakje 63 te bereiken. 
Je staat in Carré!

Wanneer je te veel ogen gooit moet er van vakje 63 teruggeteld 
worden, komt de pion daarbij op een lachend hoofdje, tel dan 
nogmaals het zelfde aantal vakken terug.

PS Ruzie over de spelregels? Los het met humor op!
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Benodigdheden: 
1 dobbelsteen en voor iedere speler een pion. 
Wie het laagst gooit, mag beginnen. 
Gooi om de beurt en zet je pion het aantal ogen dat je 
gooit vooruit.

Wanneer je met je pion op een lachend hoofdje komt: 
Je grap slaat aan, er wordt gelachen! Je mag je pion het aantal 
ogen dat je gegooid hebt nogmaals vooruitzetten.

Wanneer je op een vakje komt waar al een pion van een 
andere speler staat: 
Lift mee op andermans succes: je mag 1 keer meelopen met de 
volgende worp van deze speler.

Kom je met je pion op:

Vakje 6 – Lachende oma: je oma ligt dubbel om jouw grap, ga door 
naar een groter publiek, je mag verder naar 12. 

Vakje 19 – Slapend publiek: zzz… Je publiek valt in slaap, je moet 
1 beurt overslaan.

Vakje 31 – Lege zaal: o nee, je staat voor een lege zaal, je moet 
wachten tot een andere speler je komt ophalen.

Vakje 42 – Blotebillenhoofd: het publiek begrijpt je niet. Ga terug 
naar 37 om je grap te herschrijven en probeer het opnieuw.

Vakje 52 – Gevangen in een writer’s block: je weet helemaal niks 
te verzinnen. Je moet wachten totdat een andere speler je weer 
op weg helpt.

Vakje 58 – Zak over je hoofd: je gaat af voor het publiek en wilt 
met een zak over je hoofd weg. Je moet helemaal 
opnieuw beginnen.
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