
SMA C1 – Squirrels go Nuts 
  
  
  
Spelregels 
  
Het doel van “Squirrels Go Nuts” is om de puzzelstukken met eekhoorns te 
verschuiven op het spelbord zodat alle noten in een opening vallen. 
  
Voorbereiding: Let goed op de juiste oriëntatie van het spelbord, zodat de openingen 
in de positie staan zoals aangeduid in de opdracht! Plaats het spelbord bovenop het 
transparante deksel, zodat je geen noten kan verliezen wanneer deze doorheen een 
opening vallen. 
  
1) Plaats de puzzelstukken op het spelbord zoals aangeduid: 
- Voor eenvoudige opdrachten heb je maar 2 of 3 eekhoorns nodig, voor de 
moeilijkere alle 4. 
- Plaats tussen de poten van elke eekhoorn een noot. 
- Voor sommige opdrachten heb je het vierkante puzzelstukje met de rode bloem 
nodig. 
  
2) Verschuif de puzzelstukken horizontaal en verticaal over het spelbord: 
- De voetjes onderaan de puzzelstukken moeten altijd in de groeven van het 
spelbord blijven. 
- Het puzzelstuk met de rode bloem mag tijdens het puzzelen niet verplaatst worden 
en bedekt altijd een opening in het spelbord. 
- In elke opening past maar één noot. Zodra een opening gevuld is, kunnen andere 
eekhoorns over deze plaats schuiven zonder hun noot te verliezen. 
- Voorkom dat een eekhoorn te snel een noot laat vallen in de verkeerde opening. 
Niet elke opening kan namelijk gevuld worden door eender welke eekhoorn. 
- Wanneer je een stap terug wil gaan (of helemaal opnieuw wil beginnen), til dan het 
spelbord op om alle noten op te rapen die al in een opening gevallen zijn. 
  
3) De kortste oplossing staat achteraan in het opdrachtenboekje. 
  
Opbergen na het spelen: Je kan alle noten veilig opbergen in het meegeleverde, 
transparante zakje. Wanneer je het spel wil meenemen op reis, dan kan je dit zakje 
met noten, samen met het opdrachtenboekje en de puzzelstukken opbergen in het 
spelbord met deksel. Wanneer je de noten niet in het zakje stopt, dan kunnen ze 
doorheen de openingen van het spelbord vallen en verloren raken! Er is bij elk spel 1 
extra reserve-noot voorzien! 
  
 


