
DDDeee   KKKaaatttaaapppuuulllttt 
 
Inhoud:  
 
24 fiches  
12 landschaptegels met een kermis er op  
1 katapult  
1 meetbord  
 
Iedere speler krijgt 4 verschillende katapultfiches (iedereen heeft 
dezelfde!)  

 
De spelregels: 
 
De basisspelregels blijven het zelfde.  
Als er een tegel met een kermis wordt getrokken, wordt deze 
normaal aangelegd en eventueel een horige op geplaatst.  
 
Daarna volgt er een katapultronde:  
 
De speler die de kermis getrokken heeft beslist welk token hij neemt; alle andere spelers 
nemen dan de zelfde fiche.  
Deze worden dan uitgevoerd doormiddel van de katapult. Alle spelers voeren deze actie uit!  

 
 



De fiches en hun effect:  
 
1. Knock out.  
Met dit fiche moet je proberen een of meerder horigen te raken die op 
het bord staan, als ze geraakt zijn (ze hoeven niet om te vallen) gaan ze 
terug naar de eigenaar; het kan ook zijn dat je je eigen horige raakt, 
deze moet dan ook van het bord. Als een geraakte horige verschuift en 
daardoor een andere raakt, moet ook deze weg.  

 
 
2. Verleiding  
Schiet deze op het speelbord, als hij er naast gaat of er af schuift, is je 
beurt voorbij. Als hij op het bord blijft liggen moet je kijken welke 
horige van een tegenstander het dichts bij de fiche ligt. De speler die net 
geschoten heeft mag een eigen horige wisselen tegen de horige die het 
dichtst bij de fiche ligt. De horige van de tegenstander gaat terug naar 
zijn voorraad.  
 

 
3. Mikken op een doel  
Met dit fiche moet je mikken op de net aangelegde Kermis. De speler die er 
het dichtst bij zit krijgt 5 punten.  
 
 

 
4. Vangen  
Leg het meetbord in het midden tussen jezelf en je linkerbuur. Schiet dan 
de fiche naar je buur. Volgende situaties kunnen ontstaan:  
- De buur vangt de fiche en krijgt 5 punten  
- De fiche valt op of voorbij het meetbord. Jij krijgt 5 punten  
- De fiche geraakt tot aan eht meetbord, je buur krijgt 5 punten  
- De buur raakt de fiche, maar vangt hem niet, dus valt; jij krijgt 5 punten. 
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