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Spelbeschrijving 
Carrom(s) is een bordspel voor 2 of 4 spelers. De bedoeling is dat de speler (of duo) zijn 

negen carromschijven in de gaten krijgt vóór dat de tegenspeler (of duo) dat doet.  

Spelregels 
Bedoeling van dit spel is om als eerste de “eigen” schijven in één van de vier gaten weg te 

spelen. De schijven worden voor de start van het spel in het midden opgesteld. Spelers 

mogen vervolgens proberen de ‘eigen’ schijven weg te spelen door deze te raken met de 

schietschijf (Striker). De schietschijf mag daarbij uitsluitend worden verplaatst door er met 

een vinger tegen te pieken. Beide spelers mogen tijdens hun beurt tevens proberen om met 

de rode schijf (Koningin) te scoren, wat extra punten oplevert. Een speler is aan de beurt 

zolang hij met de ‘eigen’ schijven of Koningin scoort. Er mag voor- en achteruit worden 

gespeeld. Als de schietschijf in één van de gaten wordt gepiekt wordt er voor straf een 

‘eigen’ schijf uit één van de vier gaten gehaald en in het midden teruggelegd. Winnaar is de 

speler die zijn schijven als eerste heeft weggespeeld. Elke schijf die van de tegenspeler bij 

het einde van het spel op het bord ligt, levert de winnaar een punt op. Als de winnaar tevens 

de Koningin heeft gescoord levert dat drie extra winstpunten op.  

Spelvormen 
Kan ook met 4 spelers worden gespeeld, waarbij elk tweetal een spelersduo vormt. 

Tactiek 
Let op dat je geen schijven van de tegenspeler scoort. Leg de vinger waarmee je piekt tegen 

de Striker alvorens te pieken. Zo voorkom je een pijnlijke vinger. 

Productinformatie 
Aantal personen:  2 of 4 

Leeftijd:   7 – 99  

Afmetingen:   L 82 cm x B 82 cm x H 5 cm  

Sub-producten: 9 witte, 9 zwarte en 1 rode schijf (Koningin) 1 schietschijf (Striker) 
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