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Een origineel spel van Gaya – The Art Of Thinking 

 
 
Een strategisch spel voor 2 spelers vanaf 10 jaar.  
 
Inhoud: 

• 1 houten spelbord 
• 20 houten staafjes, 10 voor elke speler 

 
Doel: 
Het doel van het spel is een rij vormen van 5 staafjes van dezelfde kleur, in een rechte of 
diagonale rij. De rij kan rood of blauw van kleur zijn en kan zich aan beide kanten van het 
spelbord bevinden. (Elke speler kan een rode OF een blauwe rij van 5 vormen, en elke 
speler kan de rij aan zijn kant van het spelbord maken OF aan de kant van de 
tegenspeler.) 
 
Voorbereiding: 

1. De spelers moeten tegenover elkaar zitten met het lege spelbord tussen hen in. 
Monteer het spelbord zoals op de foto.  

2. De staafjes worden verdeeld onder de spelers in deze volgorde:  
 
Speler 1 krijgt: 
5 rood/rood staafjes 
4 rood/blauw staafjes 
1 blauw/blauw staafje 
 
Speler 2 krijgt: 
5 blauw/blauw staafjes 
4 blauw/rood staafjes 
1 rood/rood staafje 
 
Spel spelen: 

Een loting bepaalt wie begint. 
1. Per beurt kan de speler kiezen uit twee zetten: een nieuw staafje in het spelbord 

plaatsen OF een staafje dat al in het spelbord zit omdraaien (onafhankelijk van wie 
het staafje plaatste). De speler kan dit staafje plaatsen waar hij wil. 
Onthoud de staafjes die je geplaatst hebt. Eens het staafje in het spelbord zit, zie je 
maar één kleur en je tegenspeler zal de andere kleur aan zijn kant zien. Je 
tegenspeler kan niet weten welke kleur aan jouw kant zit (tenzij hij tijdens zijn beurt 
het staafje omdraait). 
Een staafje omdraaien kan grote veranderingen teweeg brengen voor de strategie 
van beide spelers.  

2. De spelers proberen een rij van 5 in dezelfde kleur te maken, aan de eigen kant of 
aan de kant van de tegenspeler. Als een speler erin slaagt om een rij aan de eigen 
kant te maken, zegt hij dat tegen de tegenspeler en laat hij de rij zien.  
Als een speler denkt dat hij een rij aan de andere kant van het spelbord gemaakt 
heeft (de kant van de tegenspeler), moet de speler dit zeggen en vragen aan de 
tegenspeler om het te laten zien. Als de speler het bij het verkeerde eind heeft, 
verliest hij het spel. 

 
 

  


