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Doel: je kaarten kwijtraken
Start spel: ieder krijgt 7 kaarten in hand.
Rest van kaarten in gedekte trekstapel.
Bovenste kaart hiervan open neerleggen,
dit wordt de aflegstapel.
Beurt: speler mag passende kaart op
aflegstapel leggen. Kaart is passend als
kleur en/of waarde overeenkomen met bo-
venste kaart op aflegstapel. Anders kaart
trekken. Deze kaart mag (mits passend)
direct op aflegstapel gelegd worden.
Acties bij afleggen volgende kaarten:
2: volgende speler moet 2 kaarten trekken, 
of aanval versterken door ook een 2 te 
spelen. Speler daarna dan 4 trekken. Enz.
5: volgende speler moet een 2 - 5 leggen.
7: nogmaals aan de beurt. 8: volgende 
speler beurt overslaan. 10: ruilen alle 
kaarten met volgende speler. Boer: kleur 
veranderen. Heer: speelrichting omkeren.
Joker: kleur veranderen, volgende speler 5 
kaarten trekken, of versterken met joker.
Overig: Bij laatste kaart op de tafel
kloppen. Laatste kaart mag geen pestkaart
zijn. Overtreden? 2 extra kaarten trekken.
Lege trekstapel hervullen met aflegstapel.

Pesten (2-4) Doel: minste punten
Start ronde: speel zonder jokers. Ieder
krijgt 13 kaarten, verdekt houden. Ieder
moet drie kaarten naar keuze aan
bepaalde andere speler geven, zie
onderaan. Speler met klaveren 2 moet
deze kaart op tafel leggen. Daarna met
klok mee spelen.
Verloop ronde: overige spelers leggen
kaart bij, zo mogelijk van dezelfde kleur.
Speler met hoogste kaart van de oor-
spronkelijke kleur neemt de vier kaarten,
houd ze apart, en speelt vervolgens een
nieuwe kaart. Herhalen tot alle kaarten
gespeeld zijn; dan is de ronde afgelopen.
Puntentelling: 1 punt voor elke hartenkaart,
13 punten voor schoppendame. Uitzon-
dering: als één speler alle 26 punten zou
krijgen, dan krijgt die speler 0 punten en
de rest elk 26 punten.
Vervolg: punten tellen, nieuwe ronde star-
ten. Spel eindigt zodra iemand meer dan
100 punten heeft.
Richting kaarten doorgeven:
Ronde 1: links. 2: rechts. 3: overkant. 4: niet 
doorgeven. 5: begin weer bij ronde 1.

Hartenjagen (4) Doel: je kaarten kwijtraken
Start spel: speel zonder jokers. De kaarten
worden zo gelijk mogelijk verdeeld. De
kaarten worden verdekt gehouden. Er
wordt gekozen welke speler de eerste
ronde begint.
Verloop ronde: één speler kiest een kleur
voor de ronde en legt een kaart op tafel, al
dan niet in die juiste kleur. Daarna met de
klok mee spelen.
Iedere speler legt óf nog een kaart af, al
dan niet in de kleur van de ronde, óf
beschuldigt de vorige speler een kaart in
de onjuiste kleur te hebben neergelegd.
Bij een beschuldiging: de bovenste kaart
van de aflegstapel wordt gecontroleerd.
Klopt de beschuldiging, dan verliest de
vorige speler de ronde. Was de beschul-
diging onterecht, dan verliest de beschul-
diger juist de ronde.
De verliezer ontvangt alle kaarten op de
tafel en moet de volgende ronde beginnen.
Vervolg: blijf rondes spelen. Het spel
eindigt zodra één speler zonder kaarten
zit. Die speler is de winnaar.

Liegen (3-6)

Doel:alslaatstemet
kaartenoverblijven
Startspel:dekaartenwordenoverde
spelersinzogelijkmogelijketrekstapels
verdeeld.
Verloopronde:elkespelerlegtbovenste
kaartvanzijn/haartrekstapelopen.De
spelermetdekaartmetdehoogste
waardekrijgtalleopgelegdekaartenen
legtdezeineendichteaflegstapelnaast
zichneer.Dejokerheeftdehoogste
waarde,dandeaas,deheer,enz.
Alstweespelersdezelfdewaardehebben
getrokken,danmoetendiespelersnogeen
verdektekaartopleggenendaarbovenop
nogeenopenkaart.Despelermetde
hoogstekaartkrijgtnualdezeopgelegde
kaarten.Zonodigditherhalen.
Vervolg:alsdetrekstapelvandespeler
leegisdanwordtdeze(naschudden)
hervuldmetdekaartenuitdeaflegstapel
vandiespeler.Voorspelersmethelemaal
geenkaartenmeerishetspelvoorbij.
Spelvariant:laatde8dejokerverslaan.Dit
zorgtvoorextraspanning.

Oorlogje (2-4) Doel:minstepunten
Startronde:iederkrijgt7kaarteninhand.
Eénkaartopopenaflegstapel.Restvande
kaartenopverdektetrekstapel.
Beurt:trek(indiennogmogelijk)ofweleen
kaartvanaflegstapel,ofwelvantrekstapel.
Alshetnietjeeerstebeurtisdanmagje
ookéénnieuwsetjeoptafelneerleggenof
éénbestaandsetjeaanvullen.Daarna
verplichtkaartafleggen.Jelaatstekaart
magdusnietinsetjesbelanden.
Setjes:bestaatuit3+kaartenvandezelfde
waardeof3+opeenvolgendekaarten.Sets
van4kaartenvandezelfdewaardeworden
weggehaaldenonderaflegstapelgelegd.
Einderonde:ditiszodraéénspelergeen
kaartenmeerheeft(endusooknietkon
trekken).Noteerpuntenvandehandkaar-
tenvandeanderen.Spelheeft8rondes;
spelermettotaaldeminstepuntenwint.
Puntentelling:joker25,aas11,heer10,
dame10,boer10,cijferszichzelf.
Jokers:kanelkekaartzijn;vermeldwelke.
Spelersmogenjokeroptafeltijdenshun
beurtverwisselenmetdiekaart.

Jokeren (2-4)Doel:jekaartenkwijtraken
Begin:kaartenopdelenin2trekstapels,
datis1perspeler.Jokersnietgebruiken.
Startronde:maakvoorelkvandespelers
vijfPatiencestapelsmetkaartenvanhun
trekstapels:1-2–3–4–5kaarten.Wijzigdie
stapelsvolgensderegelsnaarwens.
ToegestanewijzigingenPatiencestapels:
bovenstekaartomdraaienenverplaatsen.
Kaartenmetdezelfdewaardeopelkaar
leggen.Nieuwestapelbeginnenalsje
minderdanvijfPatiencestapelshebt.
Verloopslag:spelerstrekkentegelijk
kaartvanhuntrekstapel(zolangvoorraad
strekt)enleggendezeneerophun(open)
aflegstapel.Danzosnelalskanjekaarten
herschikkenenafleggenopeenafleg-
stapel.Startnieuweslagzodrabeide
spelersnietmeerwillen/kunnen.
Regelsaflegstapel:dewaardemagéén
verschillen.Waardeaastussenheerén2.
Einderonde:zodraspelerzijn/haarPa-
tiencestapelsleegheeft.Dansnelslaanop
(kleinste)aflegstapel;ditwordtzijn/haar
nieuwetrekstapel.Nieuweronde.
Eindespel:slaanoplegeaflegstapel.

Zenuwen (2)
Zes kaartspellen op drie speelkaarten
Druk deze pagina af, vouw het papier zoals aangegeven en knip dan zoals
aangegeven. Lijm vervolgens de drie delen aan elkaar, je houdt dan drie
dubbelzijdige kaarten over.

De spelregels zijn vooral bedoeld als geheugensteun. Omdat alles zeer
compact is opgeschreven en bovendien voorbeelden en tips ontbreken is het
lastig om met alleen zo’n kaart een nieuw spel te leren. Ook ontbreken allerlei
spelvariaties, zoals de “Gentlemen’s rules” bij hartenjagen.

Op elke kaart staat rechtsboven het aantal aangeraden spelers als je één
kaartspel hebt.

Veel speelplezier! rutgerkok.nl


