
Organiseer je eigen Rifugio Toernooi ! 
 
 
HOE WERKT HET? 
De titel zegt het eigenlijk al.. organiseer je EIGEN toernooi..  oftewel: Je bepaalt zelf hoe je 
het wilt doen. Hieronder drie voorbeelden van mogelijke toernooi structuren..  
 
 
EASY 
Wat je nodig hebt is één Rifugio basisspel van de Nieuwe Editie (de editie inclusief materiaal 
voor een 5e speler en de spelvariant Rivers&Rafts) en 2, 3, 4 of 5 deelnemers.  
Je speelt eerst één ronde het basisspel, daarna één ronde Rivers&Rafts. En wie de meeste 
rondes wint, wint het toernooi. Zijn er meer mensen die even vaak hebben gewonnen, dan 
spelen zij een finale. Leuk toch?  
NB Heb je meerdere exemplaren van het basisspel dan kun je ook met meer dan 5 
deelnemers spelen. Bijvoorbeeld met twee tafels van 3 spelers. Je kunt dan door loting laten 
bepalen, wie bij wie aan tafel komt en per ronde van samenstelling wisselen.  
 
 
KLASSIEK 
Eigenlijk is deze variant hetzelfde als de EASY variant, maar dan met een Helicopter-ronde 
toegevoegd. (Hiervoor is dus ook de Helicopter uitbreidingsset nodig.) We noemen deze 
variant Klassiek, omdat de eerste 24 Landelijke Rifugio Toernooien allemaal deze structuur 
hadden. En ook hier geldt: Wie de meeste partijen wint, wint het toernooi. En zijn er meer 
spelers die het meest hebben gewonnen, dan volgt een finale. 
Heb je meerdere basisspellen en Helicopter uitbreidingssets, dan kun je ook met meer dan 5 
mensen spelen en loting laten bepalen, wie bij wie aan tafel komt. 
 
 
Loting: 
Bij acht spelers kun je bijvoorbeeld 4 rode en 4 groene rifugio’s (hutjes) in een zakje doen en 
dan iedereen één voor één laten grabbelen. De spelers met dezelfde kleur Rifugio’s zitten bij 
elkaar aan tafel. 
 
 
1 TEGEN 1 
Met twee deelnemers kan worden afgesproken om drie of vijf partijen te spelen en wie het 
vaakst wint, wint het toernooi. Bij meer spelers kun je de structuur van de officiële 
toernooien aanhouden. Hierbij worden vaak eerst twee kwalificatie rondes gehouden. 
Waarbij men per gewonnen kwalificatiepartij 1 punt krijgt, bij gelijk spel ½ punt en bij verlies 
0 punten. NB Als je door loting (bij een oneven aantal deelnemers) een ronde niet 
meespelen kunt, krijg je ook ½ punt. Deze punten bepalen wie de beste spelers zijn.  
Mocht hier een gelijke score uit komen, dan wordt gekeken naar het doelsaldo van de 
betreffende spelers. (Je doelsaldo = je aantal punten behaald in de 2 kwalificatie partijen, 
minus het aantal punten dat je tegenstanders in die partijen haalde.) Afhankelijk van het 
aantal deelnemers, gaan vervolgens de beste 2, 4, of 8 spelers door naar de finales. 
Je zult begrijpen, dat je voor deze variant al gauw meerdere spellen nodig hebt. 
 

Organiseer je eigen Rifugio Toernooi ! 
 
Score formulier: 

 
 
 
Zandloper: 
Bij elke Toernooi-variant kan een zandloper/timer worden gebruikt, zodat elke speler 
bijvoorbeeld 1 minuut per beurt heeft. Bepaal vooraf hoe streng je hierin zijn wilt. Als 
hierdoor een tegel niet wordt aangelegd, blijft deze over aan het einde van het spel. 
 
Fair Play: 
En natuurlijk geldt te allen tijde: FAIR PLAY! Zo mag een speler niet via de Rifugio van een 
medespeler gaan, als duidelijk is dat hij/zij daar zelf geen baadt bij heeft, maar dit alleen 
doet, om een bepaalde tegenstander aan de overwinning te helpen.  
 
 
PRIJZEN VOOR DE WINNAARS: 
Sowieso leveren alledrie bovenstaande formats hopelijk spannende toernooien op! Maar je 
kunt daarnaast ook, voor slechts 9,95 Euro, de Toernooi Kit bestellen. Waarmee je ook nog 
eens een mooie prijs voor de winnaar van het toernooi in huis haalt.  
 

 
 
Bestel de Toernooi-kit via BESTEL in de menubalk van www.nrpgames.com. 
De Toernooi-kit bevat: Een unieke paarse speelset voor de winnaar. (Bestaande uit: Een 
paarse speelfiguur met rugzak, 5 paarse Rifugio’s, 3 paarse Rafts, een paarse helikopter en 5 
paarse extra-stap-tegels). Een Rifugio Hi-King Card met een paars Rifugio-stickertje waarmee 
op de kaart kan worden aangegeven met welke skill het toernooi gewonnen is. En een print 
van deze spelregels. 
 
PS Mocht je ooit deelnemen aan het NK Rifugio en eindigen in de top 3, dan krijg je ook een 
uniek nummer toegewezen wat op de voorzijde van de Hi-King Card kaart kan worden 
ingevuld en waarmee je dan ook wordt opgenomen in de Rifugio Hall of Fame !! 

Gebruik evt. 
nevenstaand score 
formulier. Links 
bovenin vul je de ronde 
in. In de vakken 
daarnaast de namen 
van de spelers. En 
daaronder de scores. 
	


