Spelregels
• Je speelt dit spel met 2 tot 4 spelers. Elke speler kiest een kleur en
vertrekt vanaf zijn eigen kasteel.
• Gooi om de beurt met de dobbelsteen en verplaats je fiche net
zoveel stappen als het aantal gegooide ogen.
• Bij 6 ogen mag de speler nog een keer gooien.
Doel van het spel
Wie het eerst alle kroontjes compleet heeft is de koningin en mag
op de kroonpositie midden op het bord de eed afleggen. De verliezers
buigen ondertussen voor hun nieuwe koningin.
Let op de volgende velden op het bord
• Kroon: Voer de bijbehorende opdracht uit en verdien het kroontje
in die kleur. Heb je dat kroontje al? Geef dan een kroontje met die
kleur aan een medespeler.
• Kasteel: Kom je op het kasteel van een andere speler?
Sla dan een beurt over wegens onaangekondigde audiëntie.
• Draakje: Pak een ‘draakkaart’. Net als echte draken zijn sommige
kaarten een beetje gek of brutaal, maar de meeste zijn gewoon
heel leuk.
• Kroonpositie: Gefeliciteerd! Je bent de winnaar van dit spel!
Je hoeft nu alleen de ambtseed (zie hieronder) nog maar af te
leggen en dan mag je jezelf tot koningin laten kronen!
Ambtseed: Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik
het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden
en handhaven.
Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van
het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat
Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen
zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart
alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking
stellen, zoals een goed en getrouw Koningin schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!
Als aspirant-koningin heb je nog lang niet genoeg hoedjes.
Vouw in 60 seconden een hoedje van papier en hou deze
gedurende het hele spel op je hoofd.

Een koningin zwaait niet, maar wuift.
Wuif 10 seconden naar je medespelers.
Gebruik daarbij natuurlijk de juiste gezichtsuitdrukking.
Een koningin houdt erg van ballet. Wijs tenminste één
medespeler aan die gedurende een minuut een prachtige
balletvoorstelling geeft. Aanschouw dit als een ware koningin.
Redes houden is een activiteit waarin koninginnen uitblinken.
Houd een toespraak van een minuut die uiteraard eindigt
met een positieve boodschap.
Etiquette is erg belangrijk voor een vorstin. Bedenk een
toepasselijke en koninklijke titel voor jezelf waarmee je
gedurende dit spel toegesproken wenst te worden.

© Queenie Productions

Kijk voor meer leuke dingen op www.queenie.nl

