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Deel je spelplezier met #WKbordspelBrugge
en tag @sportdienstbrugge op social media.
Maak kans op 1 van de 100 exclusieve Brugge WK-bidons!
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IN HET KORT
Medaille:
zet hetzelfde aantal ogen verder
6:

ga naar 12

19: sla één beurt over
31: sla twee beurten over
42: terug naar 37
52: sla twee beurten over
58: terug naar 1

Voormalig wereldkampioen Jean-Pierre Monseré
overlijdt tijdens een kermiskoers in Lille.
Je hebt de eindstreep niet gehaald, je moet terug naar vakje 1.

Op het WK in 1946 werd Marcel Kint de verkeerde kant opgestuurd,
hij werd zo 2e en kon zijn titel niet verlengen.
De bondscoach is niet tevreden over je kennis van het parcours.
Sla 2 beurten over.

Wereldkampioen Peter Sagan geeft een elleboogstoot aan
Mark Cavendish tijdens de 4e rit in de Ronde van Frankrijk 2017.
Je hebt een mederenner gehinderd in de sprint,
dit incident kost je 2 beurten.

De Belg Gustaaf Deloor rijdt een lekke band in
de kopgroep op het WK in Bern 1936.
Oeps lekke band, sla 1 beurt over.

Mathieu Van Der Poel krijgt een hongerklop in
volle finale tijdens WK 2019 in Harrogate.
Je hebt een hongerklop gekregen terwijl je in de kopgroep zat.
Je bent zo moe dat je terug moet naar vakje 37.

Georges Ronsse wordt de eerste Belgische
wereldkampioen in 1928.
Proficiat, je bent de eerste Belgische
wereldkampioen wielrennen!
Door deze prestatie mag je verder naar vakje 12.

v.u.: Colin Beheydt, algemeen directeur Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge - Ontwerp: Cel creatie - Stad Brugge
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IN SAMENWERKING MET
Zie uitleg op de achterzijde.
(6 – 19 - 31 – 42 - 52 - 63)

Speciale vakjes

(5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59)
Je bent wereldkampioen!
Je mag hetzelfde aantal ogen verder tellen.

Medailles

Alle spelers gooien eenmaal met de dobbelstenen.
Wie het hoogste aantal ogen werpt, mag starten.
Het aantal ogen op de dobbelstenen bepaalt hoeveel
vakken jouw pion vooruit mag.
Bij de eerste speelbeurt gelden volgende regels:
Gooi je met de dobbelstenen een 4 en 5?
Dan ga je direct door naar vakje 53.
Geven de dobbelstenen de ogen 6 en 3 aan,
verzet je pion dan direct naar vakje 26.
Kom je tijdens het spelen op een bezet vakje terecht,
moet je terugkeren naar je oude plaats.
Om te winnen moet je exact in het laatste
vakje 63 terechtkomen. Gooi je te veel?
Dan speel je het overig aantal ogen terug.

Bordspel
WK Wielrennen
2021

Hoe werkt het?

Twee dobbelstenen, pionnen

Wat heb je nodig?

Spelregels

