
een  kaartspel van Günter Burkhardt 
voor 2 – 4 spelers met 10 minuten pauze
Iedere speler heeft evenveel kaarten. Het 
spel kent meerdere ronden. In elke ronde 
heeft iedere speler 10 kaarten voor zich 
liggen. Alle spelers proberen tegelijkertijd 
en zo snel mogelijk deze 10 kaarten kwi-
jt te raken. Iedereen, behalve de snelste 
speler, krijgt er aan het einde van de ron-
de weer nieuwe kaarten bij. Degene die 
na meerdere ronden als eerste geen kaar-
ten meer heeft wint.



Iedere speler speelt met slechts één hand. Ie-
dere speler pakt de bovenste kaart van zijn 
stapel en houdt deze gedekt in het midden van 
het speelveld, draait de kaart gelijktijdig om en 
legt deze open neer. Elke kaart vormt een afleg-
stapel voor alle spelers. Iedereen probeert nu 
tegelijkertijd en zo snel mogelijk alle kaarten te 
leggen.

Slechts in 2 gevallen mag een open kaart op 
een stapel worden gelegd:

START VAN EEN RONDE

KAARTEN LEGGEN

Mag ik slechts op een 
stapel kaarten afleggen?

Nee! Je mag alle stapels 
gebruiken, maar alles  

met dezelfde hand.

Andere Kleur: 
Hoog op Laag

Dezelfde Kleur: 
Oneven op Even

En als twee kaarten gelijktijdig gelegd 
worden telt de onderste. De bovens-
te moet je terug nemen, behalve als 
deze aan een van de 2 criteria voldoet.

De oneven 
kaart met de-
zelfde kleur 
mag kleiner of 
groter zijn.

Dus bijv.: 

De 132 cijferkaarten worden geschud en in ge-
dekte afneemstapels onder de spelers verdeeld. 
Iedere speler legt de 10 bovenste kaarten van 
zijn stapel in 4 loodrechte rijen voor zich op ta-
fel. De rijen bestaan uit 1, 2, 3 en 4 kaarten die 
elkaar overlappen. Alleen de bovenste kaart 
van elke rij ligt open, de andere kaarten liggen 
dicht.

VOORBEREIDING

Ruimte 
voor de 
afleg-
stapel

Afneem-
stapel

Spel-
doos

4 rijen kaarten
alleen de bovenste kaarten liggen open
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Dicht

Dicht

Precies, een verkeerde kaart 
moet je terug nemen.

VOORBEELD VOOR TWEE SPELERS

4 rijen kaarten
alleen de bovenste kaarten liggen open
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afleg-
stapel
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Wanneer twee spelers 
op dezelfde stapel slaan 
telt de onderste hand.

Je moet spelen. Indien niemand een kaart af 
kan leggen, neemt iedereen – net als bij het be-
gin van het spel – de bovenste kaart van zijn 
afneemstapel en legt deze tegelijkertijd open op 
één van de verschillende aflegstapels. Indien 
een speler geen afneemstapel meer heeft pakt 
hij een kaart uit de speldoos.

Nadat een speler een open kaart gelegd heeft 
mag hij de volgende kaart van dezelfde rij om-
draaien. Wanneer de rij leeg is mag hij een open 
kaart van een andere rij op deze plek leggen en 
de volgende kaart van deze rij omdraaien.

Zodra een speler alle kaarten van zijn rijen heeft 
afgelegd, slaat hij met de vlakke hand op een 
zelf gekozen stapel. Daarna gooit hij de kaar-
ten van de veroverde stapel in de deksel van 
de doos.
Alle andere spelers slaan zo snel mogelijk op 
een andere stapel en steken alle kaarten van 
deze stapel – samen met de overige kaarten 
van de kaartenrijen – gedekt onder hun stapel.

Wanneer alle spelers aan het einde van een 
ronde nog minimaal twee kaarten in hun af-
neemstapel hebben leg dan – net als aan het 
begin van het spel – met de bovenste kaarten 
van de afneemstapel nieuwe loodrechte rijen 
voor de volgende ronde. De ronde begint weer 
door het gelijktijdig leggen van alle spelers van 
een kaart van zijn afneemstapel in het midden 
van het speelveld. 

Zodra een speler na een ronde nog hoogstens 1 
kaart in zijn afneemstapel heeft, eindigt het spel 
en heeft deze speler gewonnen.

KAARTEN OPEN LEGGEN

EINDE VAN EEN RONDE

Ik sla op de kleinste aflegstapel.

Nadat je die 3 hebt verplaatst mag 
je de kaart onder die 3 omdraaien.

En als ik nog maar 6 kaarten heb?

Dan bouw je het zover 
op als je kunt: 1, 2, 2 
kaarten. De 6. komt in het 
midden. De vierde rij mag 
je later ook gebruiken.

Eindelijk gaat het beginnen.

Lege 
kaarten-

rij

Na een paar spelletjes kan men voortdurende 
stress inbouwen. Na een ronde wordt bij het 
leggen van de kaarten voor de aflegstapel niet 
gewacht. Iedere speler legt zo snel mogelijk de 
kaarten open en speelt direct weer verder.

NIEMAND KAN

NIEUWE RONDE

EINDE EN DE WINNAAR

VOORTDURENDE STRESS
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Op de site: www.kronberger-spiele.de  reft u leu-
ke varianten aan. Verder vindt u op deze site 
een forum voor discussies en een hoop informa-
tie omtrent het spel 

VARIANTEN


