
Beste spelvrienden,

We zijn blij dat u voor een spel van Identity Games heeft gekozen. Met dit spel

zullen u en uw medespelers gegarandeerd nog veel plezier beleven. Als u wilt

weten welke spellen nog meer door ons zijn gemaakt dan nodigen wij u uit voor

een bezoek aan onze website. Mocht u vragen, wensen of opmerkingen hebben,

dan mailt u ons gewoon (mailadres: zie onze website).

Met vriendelijke groeten,

De makers van Identity Games

Spelauteur: Arthur Tebbe, illustrator: Adrie Janssen, 

vormgeving: Kari van Berk, Identity Design.



6 Zeepkistenracers

18 Finishfiches (3x positie 1 t/m6)

6 Spelersfiches

55 Speelkaarten:
48 Racekaarten:

6 Kwalificatie-
kaarten

1 Racenummer-
kaart

Aantal spelers: 2-6 • Leeftijd: vanaf 6 jaar • Speelduur: ±20 minuten

Inhoud van het spel
Afb. 3:

Afb. 2:Afb. 1:

Afb. 4a:

Afb. 4b:

12 Links 12 Rechts 24 Rechtdoor



is de eerste race afgelopen en worden

de finishfiches verdeeld. Degene die

voorop is geëindigd ontvangt een 1e

prijs (nr. 1). Degene daarachter de 2e

prijs enz. enz.

De volgende race
Hierna kan een nieuwe race beginnen.

Daarvoor vindt geen kwalificatie meer

plaats. De coureur die bij de vorige

race als eerste was geëindigd, mag

beginnen. Deze speler schud alle race-

kaarten en deelt aan iedere speler 8

nieuwe racekaarten uit. De racenummer-

kaart wordt met de 2 naar boven op

tafel gelegd. Zo kun je zien dat je met

de 2e race bezig bent. Bij de 3e en

laatste race wordt leg je hem op 3.

Vals spel
Wordt er vals spel geconstateerd bij 1

van de coureurs, dan wordt z’n zeep-

kist voor de lopende race onmiddellijk

gediskwalificeerd. In een eventuele

volgende race kan hij of zij wel weer

deelnemen (op de achterste positie). 

Vals spel vindt bijvoorbeeld plaats als

iemand bewust een stuurfout maakt,

terwijl deze coureur wel degelijk een

racekaart in z’n bezit had om dezelfde

kant op te kunnen als de koploper.

Einde van het spel
Na drie races is het spel ten einde.

Verdeel de laatste bekers en medailles. 

Winnaar van het spel
Vervolgens telt iedere coureur zijn

behaalde finishpunten bij elkaar op.

De speler met het laagste aantal

finishpunten is de allersnelste en mag

op het hoogste podium gaan staan 

om de kampioensbeker in ontvangst 

te nemen.

Champagnepils voor de winnaar!

Regels voor 2 spelers 

Er kan nu geracet worden met een

zogenaamde spookrijder. Zet na de

kwalificatie op de laatste plek een

zeepkist neer. Deze zeepkist is de

spookrijder. Leg voor de spookrijder 

8 kaarten gesloten in een stapel.

Telkens als kaarten moeten worden

uitgespeeld, pak je voor de spookrijder

de bovenste kaart van zijn stapel. 

Verzet de zeepkist van de spookrijder

net zoals voor de overige racers geldt.

Doel van het spel
Met jouw zeepkist (na drie races) 

als hoogste finishen in het eind-

klassement.

Kort spelverloop
In Zeepkistenrace probeer je zo hoog

mogelijk te finishen. Dit doe je door

het uitspelen van je racekaarten. Iedere

race duurt precies acht kaarten lang. 

De coureur die op kop ligt, bepaalt de

koers. Dat wil zeggen: of je naar links,

naar rechts of rechtdoor gaat. 

De andere spelers proberen te volgen

zonder stuurfouten te maken. Daarbij

loert iedereen natuurlijk op z’n kans 

om elkaar in te halen. In deze race

moet je jezelf plekje voor plekje naar

voren knokken. Maar pas op! Je kunt

in 1 beurt helemaal van koppositie

naar de staart van het deelnemersveld

terugvallen! 

Moge de snelste winnen!

Voorbereiding op het spel
Iedere speler kiest een zeepkist. Vanaf

nu mag je jezelf een echte coureur

noemen. Schud de racekaarten en de

kwalificatiekaarten en leg ze beide

apart in een stapel neer. Leg de

puntenfiches op een stapel. Om

duidelijk te maken wie met welke

zeepkist speelt, legt iedere speler een

spelersfiche met de kleur van zijn/haar

zeepkist voor zich. 

Eén speler deelt aan iedere coureur

gesloten 8 racekaarten uit. Elke

coureur neemt deze kaarten in de

hand en laat ze niet aan de andere

deelnemers zien. De racenummerkaart

doet pas mee vanaf de 2e race.

Op uw plaatsen!

Kwalificatie
Iedereen pakt blind een kwalificatie-

kaart. De coureurs zetten vervolgens

hun zeepkist in een rijtje achter elkaar

op de positie die de kwalificatiekaart

aangeeft. Dus: de speler met de

hoogste startpositie zet zijn zeepkist

voorop, de speler met nummer 2 zet

zijn zeepkist daar direct achter enz.

Wanneer een positie voor jouw zeep-

kist onbezet blijft dan zet je jouw

zeepkist een positie naar voren. 

Afb. 1: Je hebt kwalificatiekaart

nummer 3. Als niemand kwalificatie-

kaart nummer 2 heeft, is deze positie

vrij. Zet je zeepkist nu op positie 2. 

Dames en heren: start uw motoren!VEEL RACEVEEL RACE  PLEZIER!PLEZIER!VEEL RACEVEEL RACE  PLEZIER!PLEZIER!

DE RACEDE RACE



Kaarten uitspelen:
De coureur die met zijn zeepkist

vooraan staat, speelt nu 1 kaart uit.

Deze kaart legt hij of zij als enige 

open voor zich neer. Degene die

voorop ligt, bepaalt namelijk de koers.

De andere spelers kunnen zo zien

welke kant hij opgaat. Dit kan zijn 

een bocht naar links, naar rechts of

gewoon rechtdoor. Het nummer op 

de kaart geeft de snelheid van je

zeepkist aan. Hoe hoger het nummer,

hoe sneller je gaat. 

De andere spelers moeten, als zij dat

kunnen, dezelfde kant opgaan als

degene die voorop ligt. Alleen als zij

dit niet kunnen, omdat ze zo’n kaart

niet hebben, dan mogen zij een

andere richting opgaan. 

Maar dit betekent wel dat zij dan een

stuurfout maken (zie verderop).

Als de koers door de koploper is

bepaald, speelt degene die met zijn

zeepkist op positie 2 staat een kaart

uit. Maar let op: deze kaart legt hij nu

gesloten voor zich neer. Daarna volgt

degene die op de 3e plek staat,

enzovoort. 

Kaarten opendraaien:
Nadat alle coureurs hun kaart hebben

uitgespeeld, draait de coureur die op

de 2e positie ligt zijn kaart open.

Nu kunnen drie dingen gebeuren:

1 Je haalt degene die voor je ligt in.

2 Je blijft achter je voorganger 

hangen.

3 Je maakt een stuurfout.

1 Je haalt degene die voor je ligt in:

Volg je de juiste koers, die door de

coureur die op kop ligt, is bepaald en

ga je sneller dan de coureur direct

voor je, dan haal je deze in.

Afb. 2: De groene coureur op kop-

positie heeft een rechtdoorkaart 

met snelheid 3 uitgespeeld. De rode

coureur op de 2e positie toont een

rechtdoorkaart met een 4 of een 5.

Rood haalt nu groen in.

2 Je blijft achter je voorganger

hangen:

Volg je de juiste koers, die door de

coureur die op kop ligt is bepaald,

maar ga je net zo snel of langzamer

dan de zeepkist die direct voor je ligt,

dan kun je er niet voorbij en blijf je

erachter hangen.

Afb. 3: De rode coureur op koppositie

heeft een bocht naar rechts met een

snelheid 3 uitgespeeld. De groene

coureur op positie 2 toont een bocht

naar rechts met een 3. De coureur met

de gele zeepkist op positie 3 toont een

bocht naar rechts met een 2. Zowel rood,

groen als geel behouden hun positie.

3 Je maakt een stuurfout:

Ga je een andere kant op dan de

koploper, dan maak je een stuurfout.

Als straf zet je je zeepkist 1 positie

naar achteren.

Afb. 4a: De rode coureur op koppositie

heeft een bocht naar links met een 2

uitgespeeld. De groene coureur op

positie 2 toont een bocht naar rechts

met een 3. Groen maakt een stuurfout

en gaat 1 positie naar achteren.

Afb. 4b: Geel ligt nu direct achter

rood. Vervolgens toont de coureur 

met de gele zeepkist zijn uitgespeelde

kaart met een bocht naar links met

een 3. Omdat de kaart van geel sneller

is dan rood (3 tegenover 2), haalt hij

deze zeepkist in. De nieuwe situatie 

is nu: 1-Geel, 2-Rood en 3-Groen. 

Geel is dus in 1 beurt twee plaatsen

naar voren gesneld!

Nadat een coureur zijn zeepkist al 

dan niet heeft verplaatst, draait de

volgende coureur, die het verst voorop

ligt en zijn kaart nog niet heeft

getoond, deze om. Vervolgens kijkt 

hij of zij of z’n zeepkist naar voren of

naar achteren moet worden verplaatst

of dat hij op z’n plek moet blijven

staan. Nadat alle spelers hun kaarten

hebben omgedraaid en hun zeep-

kisten hebben verplaatst, worden 

de uitgespeelde kaarten uit het spel

gehaald door ze op een aflegstapel te

leggen.

De volgende kaart wordt 
uitgespeeld:
Vervolgens begint een nieuwe ronde

van de race en wordt de volgende

koersbepalende kaart uitgespeeld

door de coureur die nu voorop ligt. 

Hij of zij legt de kaart open op tafel

neer. De anderen volgen weer met

gesloten kaarten in de volgorde van

de positie van hun zeepkist. Iedere

coureur verplaatst weer al dan niet z’n

zeepkist zoals hierboven beschreven.

De finish en puntenverdeling
Nadat de laatste kaarten zijn

uitgespeeld en alle zetten zijn gedaan,

VEEL RACE  PLEZIER!VEEL RACE  PLEZIER!
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