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Four in a Row 
 
A Game for 2 players, age 5 and up.  
 
Game Code : 121 
 
Object : 
 
The winner of the game is the first player who manages to 
place four of his playing pieces in a line, horizontal, vertical or 
diagonal. 
 
Preparations : 
 
The board folds up for storage/transport. 
Make sure that the 2 red spots face each other when the 
board is open and lay together when the board is folded. 
 
Players sit at opposite sides of the board. 
 
Separate the frame and the board by lifting the board 
horizontally. 
Separate the balls between the players, each color on each 
side. 
 
Players decide who goes first. 
 
Play : 
 
The first player puts one ball in one of the columns. 
Each player, in its turn, tries to create a line of 4 balls 
attached horizontally, vertically or diagonally and at the same 
time tries to block his opponent from making a row. 
 
Winner : 
 
The first player to have four in a row. 
 
Players may continue to play till the board is full of balls. 
The winner will then be the player with the highest number of 
rows. 
 

Good Luck! 
 

                      
 
 
 
 

Vier op een rij 
 
Een spel voor 2 spelers, leeftijd 5+. 
 
Spelcode : 121 
 
Doel :  
 
De winnaar is de eerste speler die erin slaagt 4 van zijn 
speelstukken in een rechte lijn te plaatsen. Horizontaal, 
vertikaal of diagonaal. 
 
Voorbereiding : 
 
Het bord kan samengevouwd worden voor transport. 
Zorg ervoor dat de 2 rode stippen tegenover mekaar staan 
wanneer het bord geopend is en tegen mekaar liggen 
wanneer het bord is samengevouwd.   
 
De spelers zitten tegenover mekaar aan beide zijden van het 
spelbord. 
 
Scheidt het frame en het bord van mekaar door het bord 
horizontaal op te tillen. 
Verdeel de speelballetjes onder de spelers, elke speler één 
kleur. 
 
De spelers kiezen wie begint. 
 
Het spel : 
 
De eerste speler plaatst een balletje in één van de 
kolommen. 
Elke speler probeert op zijn beurt een lijn van 4 
aaneensluitende balletjes te maken, horizontaal, vertikaal of 
diagonaal en probeert tegelijk zijn tegenspeler te blokkeren in 
het maken van een rij. 
 
De winaar : 
 
De eerste speler die vier op een rij heeft. 
 
De spelers kunnen blijven verder spelen totdat het bord 
volledig gevuld is met balletjes. 
De winnaar is dan de speler die het hoogste aantal rijen van 
vier balletjes heeft. 
 
 

Succes! 


