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1. 2. 3.
Let goed op, het konijn kan elk moment springen!
Tijdens het spel moeten spelers beide handen met de palm naar beneden op de tafel laten 
liggen, behalve als ze natuurlijk aan de wijzer van het draaibord moeten draaien of wortels 
moeten oogsten.

Elke wortel die je aanraakt, moet je lostrekken. Je kunt je niet bedenken!
Als meerdere spelers tegelijk het konijn vangen, wint de speler die als eerste 
   het konijn met beide handen vangt.

Als het konijn in de lucht springt, moeten alle spelers hem proberen te vangen voordat hij 
de grond raakt.

De speler die het konijn vangt, mag (in totaal) 2 wortels uit de mandjes van de andere 
spelers pakken.
De speler met de meeste wortels wint.

De jongste speler mag beginnen.
Het spel gaat verder met de wijzers van de klok mee.
De speler die aan de beurt is, draait aan de wijzer op het draaibord 
en doet wat de wijzer aangeeft:

Trek 1 wortel uit 
een gat en doe 

deze in je mandje.

Sla een 
beurt over.

Trek 2 wortels 
een voor een uit een

gat en doe deze
 in je mandje.

Pech! Het konijn heeft een 
van je wortels opgegeten! 

Als je 1 of meerdere wortels 
in je mandje hebt, 

moet je 1 wortel wegleggen 
(bijvoorbeeld in de doos).

1 konijnenhol, 1 springend konijn, 12 wortels,
1 draaibord, 4 gekleurde mandjes, spelregels.

Ik rust even uit bovenop mijn konijnenhol en houd 
mijn veldje met wortels goed in de gaten.

Trek de wortels uit de gaten, maar LET OP dat je mij niet 
laat schrikken! Let goed op en zorg dat je klaar staat 

om mij te vangen zodra ik in de lucht spring!

Degene die aan het einde van het spel de meeste 
wortels heeft verzameld is de winnaar.

Het spel eindigt wanneer het konijn in de lucht springt.

Plant de wortels in de gaten 
rondom het konijnenhol, 

plaats het vervolgens in het 
midden van het speelveld.

Zet het konijn in het hol, 
bovenop de pin. Druk het 

konijn naar beneden totdat 
het stevig vastzit.

Geef elke speler 
een mandje.

Leg het draaibord naast 
het konijnenhol.
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