2 of meer spelers
vanaf 4 jaar
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SPELREGELS

1 orang-oetan, 2 palmbomen met liaan en toekan-hendel, 1 basis (in 2
stukken), 1 dobbelsteen, 14 diertjes en stukken fruit (2 ananassen, 2
vleermuizen, 6 bananentrossen, 2 hagedissen, 2 kokosnoten).

Doel van het spel

• Hang voorzichtig
fruit en vriendjes aan
de orang-oetan, maar
zorg ervoor dat hij niet
alles in het rond slingert!

Voorbereiding

• Zet de basis en
de bomen in elkaar
zoals getoond op
de afbeelding
(zie fig.1). Vraag hulp
aan een volwassene

fig.1

• Trek de toekan-hendel aan z’n bek naar boven tot je een ‘klik’ hoort en
houd hem nog een seconde vast.
Hang
Louis, de orang-oetan, heel voorzichtig aan de liaan tussen de
•
palmbomen.
Opmerking: doe dit heel voorzichtig zodat hij niet opspringt nog voordat
het spel begint! Als dit niet lukt, hang Louis dan eerst aan de liaan en
trek daarna de toekan-hendel omhoog.
Leg
alle stukken fruit en alle oerwoudvriendjes op de basis en leg de
•
dobbelsteen in het midden van de tafel.

Het spel
• De speler die 5 keer heel snel achter elkaar “Louis Liaan” kan zeggen

zonder zich te verspreken, mag beginnen! Bij gelijkspel (of als je dit
gewoon liever niet zegt) mag de jongste speler eerst.
• Gooi de dobbelsteen om te zien welk oerwoudvriendje of stuk fruit je
aan Louis moet hangen: een ananas, vleermuis, bananentros, hagedis
of kokosnoot? Als je een sterretje hebt gegooid, hoef je niets op te
hangen en ben je veilig tot de volgende ronde! Moet je iets ophangen
waarvan er niets meer op de basis ligt? Gooi dan opnieuw tot je iets
kunt ophangen, of tot je een ster gooit.
• Je mag je oerwoudvriendjes en stukken fruit aan Louis hangen waar je
maar wil – maar niet aan de liaan! Probeer Louis in evenwicht te
houden en hang je vriendjes en fruit voorzichtig op zodat hij niet alles in
het rond slingert.
• Wanneer het een speler is gelukt een stuk fruit of oerwoudvriendje op
te hangen, gaat het spel verder met de wijzers van de klok mee. Speel
verder tot Louis niets meer kan dragen en alles in het rond slingert!

De winnaar
• De speler die erin is geslaagd om als laatste een oerwoudvriendje of
stuk fruit aan Louis te hangen zonder hem te laten springen, is de
winnaar! Doe je beste orang-oetandansje om het te vieren!

Het spel weer opbergen
• Haal de basis en de bomen uit elkaar (verwijder de bomen met een
draaiende beweging)

• Leg de 2 stukken van de basis op elkaar en schuif ze rechts in de doos
• Leg de 2 bomen samen in de linkerkant van de doos
• Stop de dobbelsteen, oerwoudvriendjes en stukken fruit in een zakje en
in de doos

• Schuif de orang-oetan in het midden van de doos
• Leg de bladeren van de bomen op elkaar en schuif ze mee in het
midden van de doos

• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments.
Danger d'étouffement. Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour
référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les couleurs et les formes de ce
produit peuvent différer de celles représentées sur l'emballage. Fabriqué en
R.P.C.
• Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat
kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. De doos
bewaren voor verdere referenties. Afbeeldingen niet contractueel verbonden.
Geproduceerd in China.
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