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Regels voor 2 spelers.
Voor het basisspel met twee spelers neemt iedere speler één kleur en speelt met de regels zoals hiervoor beschreven.

Voor het expertspel met twee spelers gelden volgende regels: Elke speler kiest twee kleuren en neemt twee rekjes. De 

spelers houden hun twee kleuren gescheiden. Leg vijf tegels klaar op elk rekje. Tijdens je beurt mag je een tegel spelen 

van één van beide rekjes. Je mag de tegels van je tegenstander vangen, op voorwaarde dat je groepen niet splitst in 

meerdere groepen. Je mag ook de tegels van je andere kleur vangen, weer op voorwaarde dat je de groepen niet 

splitst in meerdere groepen. De gevangen tegels van je eigen kleuren worden op het einde van het spel op dezelfde 

wijze gescoord als gevangen tegels van je tegenstander.

Na het spelen van een tegel, neem je van dezelfde kleur een tegel terug. Als je van een bepaalde kleur je rekje niet 

meer kan aanvullen, leg je rekje dan met de 4 resterende tegels neer zodat je tegenstander kan zien dat je deze kleur 

niet meer kan spelen. Je speelt nog verder met de andere kleur.

Nadat beide spelers hun twee kleuren uitgespeeld hebben, stopt het spel. Tel het aantal groepjes van je beide kleuren 

op het bord en het aantal tegels van de kleur waarvan je de meeste tegels hebt gevangen, inclusief je eigen tegels. De 

speler met de laagste score, wint het spel.

Strategie
Blockers! is een eenvoudig spel om te leren, maar biedt veel verschillende strategieën. Je moet twee doelen nastreven: 

zo weinig mogelijk groepjes leggen op het bord en vermijden te veel tegels te vangen van dezelfde kleur. De balans 

zoeken tussen beide bepaalt je unieke speelstijl.

Bijvoorbeeld, je kan streven naar zo weinig mogelijk groepjes te vormen op het bord. Hiervoor zal je vrij agressief 

moeten spelen, want je moet je tegenstander steeds een stap voor zijn, de juiste plaatsen blokkeren en wanneer 

nodig enkele tegels vangen om je groep samen te houden. Bij deze strategie probeer je best ook het midden van het 

speelbord te bezetten. Je kan niet vermijden dat je af en toe een tegel moet vangen, maar probeer steeds tegels te 

vangen van een kleur waar je er nog niet veel van hebt.

Daarentegen kan je er ook voor kiezen om zo weinig mogelijk tegels te vangen van je tegenstanders. Dit is een vrij 

vredelievende manier van spelen. Bij deze strategie vermijd je ook best het midden van het bord en speel je beter aan 

de rand van het bord of in de hoeken. Door niet agressief te spelen, zal je waarschijnlijk een drietal groepen op het 

bord vormen. Als je kan vermijden om al te veel tegels te vangen, zit je goed voor de overwinning.

Tussen beide strategieën ligt nog een derde strategie; een gebalanceerde strategie. Hierbij probeer je zowel het aantal 

groepjes als het aantal gevangen tegels te beperken. Belangrijk om te onthouden; als je van een bepaalde kleur al veel 

tegels hebt gevangen, probeer dan te focussen op het vangen van tegels van een andere kleur. Deze leveren namelijk 

geen extra strafpunten op, tenzij je plots meer tegels hebt gevangen van deze andere kleur.

Welke strategie je ook verkiest, de tactische mogelijkheden zijn eindeloos!


