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Drakenrace
Inhoud:
1 3-delig spelbord met daarop een atletiekbaan, 4 drakenpionnen, 
4 pionnenhouders, 4 rechthoekige drakenkaarten, 56 gekleurde drakenschijfjes

Beginnen
• Plaats de draken in de bijbehorende houders, zo ontstaan de   
 drakenpionnen. 
• Completeer het speelbord met de atletiekbaan en plaats dit in het 
 midden van de tafel. Opmerking: Voor een korter spel en/of jongere 
 spelers kan het stuk met de atletiekbaan in het midden worden verwijderd. 
• Hussel de gekleurde drakenschijfjes door elkaar en spreid deze uit op  
 tafel met het gezicht van de draak naar beneden gericht.
• Selecteer willekeurig acht (of zes als u met het kortere bord speelt) van de 
 gekleurde schijfjes en plaats deze met het gezicht van de draak naar  
 beneden gericht op de ronde plaatsen op het speelbord met de atletiekbaan.  
 Zie ‘Spelregels’ voor informatie over hoe en wanneer deze worden gebruikt. 
• Iedere speler kiest een drakenpion en bijbehorende gekleurde rechthoekige  
 drakenkaart (de spelers bewaren de rechthoekige drakenkaart zodat zij  
 weten welke draken zij hebben gekozen om aan te moedigen). 
• De speler plaatst de drakenpion op de bijbehorende gekleurde pijl op de  
 atletiekbaan. 
• Opmerking: Als er minder dan vier spelers zijn, moeten nog steeds alle vier  
 de drakenpionnen worden gebruikt. 

Doel
De winnaar is de speler met de draak die als eerste over de eindstreep 
komt.
Spelregels
• De jongste speler begint door een drakenschijf op de tafel om te keren. 

Vervolgens verplaatst hij de draak met de bijbehorende kleur een vakje naar 
voren op het spelbord. 

• Als de draak van een speler een vakje naar voren gaat moet hij deze 
aanmoedigen met de woorden “Hup (rode/blauwe/gele/groene) draak!” en 
wuift hij ter ondersteuning met zijn rechthoekige kaart.

• Daarna is de volgende speler aan de beurt.
• De schijven op het spelbord worden in het spel gebracht telkens wanneer de 

draak die achteraan rent de rij bereikt met een schijf waarvan de kant met het 
gezicht van de draak naar beneden is gericht. Die schijf wordt omgekeerd en 
de bijbehorende gekleurde draak wordt een plaats naar achteren verschoven. 

• Het spel gaat door totdat een draak de eindstreep heeft bereikt.

De winnaar
De winnaar is de speler met een draak die als eerste over de eindstreep gaat om 
de bijbehorende gekleurde ster te bereiken. 

Contents:
1 3-piece running track game board, 4 dragon characters, 
4 character stands, 4 rectangular dragon cards, 56 coloured dragon discs

Setting up
• Insert the dragon characters into the matching character stands.
• Assemble the running track game board and place it in the centre of 

the table. Note: for a shorter game and/or younger players the centre 
game board track piece can be removed. 

• Shuffle the coloured dragon discs and spread them out dragon face 
down on the table.

•  Select at random eight (or six if playing with the shorter board) of the 
coloured discs and place them, dragon face down onto the circular 
spaces on the running track game board. See ‘To play’ for how and 
when these are used.

•  Each player chooses a dragon character and a correspondingly 
coloured rectangular dragon card (they keep hold of the rectangular 
dragon card so they remember which dragon they have chosen to 
support).

• They place the dragon characters on the matching coloured arrows 
on the running track. 

• Note: if playing with less than four players, all four dragon characters 
should still be used.

Object
To be the first dragon to cross the finish line!
To play
• The youngest player starts by turning over a dragon disc from the 

table. They then move the dragon, which matches the disc colour, 
forward one space on the game board. 

• Whenever a player’s dragon moves forward a space, they encourage 
it by saying “Go Go (red/blue/yellow/green) Dragon!” and hold up 
their rectangular card in support.

• Play then passes to the next player.
• The discs on the game board come into play each time the dragon 

that is in last place reaches the row with a face down disc on it. That 
disc is then turned over and the matching coloured dragon is moved 
back one space.

• Play continues until a dragon has crossed the finish line.

The winner
The winner is the player whose dragon crosses the finish line, to reach 
the matching coloured star, first. 

Go Go Dragons!


