
Een pietjesbak bovenhalen is cool.  
De spelregels niet kennen is niet cool. 

Zeker niet doen dus, gewoon dit kort overzicht lezen en van buiten leren. 

HET BEGIN
Elke speler zet hetzelfde aantal krijtstreepjes op zijn kant van de pietjesbak. De streepjes bepalen de duur van het spel. Hoe meer streepjes, hoe 
meer Mort Subite dus. Maar overdrijf niet, dat geeft de indruk dat je niks anders te doen hebt. 
Vervolgens gooit elke speler één dobbelsteen. Wie het hoogst gooit, begint. Bij gelijke punten herbegin je. Toon hier nog geen emoties.

HET SPEL
De eerste speler gooit drie dobbelstenen. Na de eerste worp mag hij stoppen - dat is dan ‘met stoef’- of beslissen nog twee keer te gooien. Enkel 
de waarde van de hoogste worp telt. 
De andere spelers hebben recht op hetzelfde aantal pogingen als de eerste speler. Heb je zo uitbundig gegooid dat er een of meerdere dobbelste-
nen naast de bak gevallen zijn, dan betaal je een rondje Mort Subite. We vinden dit niet uit, dit zijn nu eenmaal de regels.

DE WAARDE VAN DE OGEN:
• 1 oog = 100 punten
• 6 ogen = 60 punten
• 5, 4, 3, 2 ogen = 5, 4, 3, 2 punten

DE TOTALE WAARDE VAN DRIE DOBBELSTENEN (gerangschikt van hoog naar laag):
• Drie apen: 1-1-1
• Soixante-neuf: 6-5-4
• Zand:  3 x dezelfde waarde. Je scoort in één klap de som van  

de drie dobbelstenen plus 10 punten extra. 
• Andere: Som van de drie dobbelstenen, vb. 1-5-3 is 108. Hoe hoger, hoe beter.
• Zeven: 2-2-3. Dit is de laagst mogelijke worp.

De spelregels

Bij gelijkstand wordt er nogmaals gegooid met één dobbelsteen. Opgelet: Als de Mort Subite rijkelijk gevloeid heeft, tel dan best drie keer na.

NEEM NU UW REKENMACHINE
•  De winnaar van een ronde mag één streepje uitwissen. Wanneer iemand drie apen gooit, wint hij onmiddellijk het volledige pietjesbak spel. 

Simpel? Nee. Want hij moet al minstens één streepje uitgewist hebben. Zo niet, mag hij niet meer meedoen. 
• Als iemand ‘met stoef’ wint mag hij twee streepjes wegschrijven, verliest hij dan moet hij er twee bijschrijven.
• Bij het winnen met een soixante-neuf worp mogen direct drie streepjes uitgewist worden. In het geval een zand gegooid werd, twee. 
• Als er zeven wordt gegooid, moeten alle spelers een streepje bijschrijven. 
• Wie als eerste al zijn streepjes uitgewist heeft, wint het spel.

Het is bijna onmogelijk, maar heb je plots belangrijkere dingen te doen? Beslis het spel dan in 1 worp: de Mort Subite. Deze alles-of-niets worp 
beslist in één keer wie wint, ongeacht het aantal streepjes dat overblijft. Echt een worp voor de liefhebbers van oprechte spontaniteit dus, en niet 
voor niets de naam van ons bier.

Zo, de basics heb je, en nu maar rollen. Je vrienden zullen het ten zeerste appreciëren dat je er ook een paar keer naast gooit. Succes!

Opgelet: bovenstaande spelregels zijn gebaseerd op hoe het spel vroeger werd gespeeld in À la Mort Subite. Mocht er een tafelgenoot zich 
interessant maken met het feit dat hij de regels zich net iets anders herinnert: dat kan. Net als wij zijn ze lekker spontaan neergeschreven.  En dus 
voor menig interpretatie vatbaar.
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.


