KAARTSPELLEN
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In totaal zijn er 4 ve
rschillende
sets met ieder 16 Fo
odstars
kaarten.

Met de 64 unieke Foodstars speel je tot wel zes
verschillende kaartspellen. Ieder Foodstars spel
is anders, soms gaat het om snelheid en soms om
geduld. In sommige spellen werk je samen en
in sommigen probeer je je medespelers juist te
dwarsbomen. Combineer verschillende sets om de
spellen nog uitdagender te maken.
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Welkom

Categorieën
Er zijn 4 verschillende Foodstars categorieën die je kunt herkennen aan de
achtergrondkleur op de kaarten.

Groene Goeroes

Hartige Helden

Frisse Vrienden

Krasse Knakkers

Foodstars kaarten
Symbool:
voor sommige
spellen zijn de kleur
en de vorm van het
symbool belangrijk.

Eigenschappen:
rechtsboven zie je de
eigenschappen van
iedere Foodstar.
Zo leer je de 64
Foodstars een beetje
beter kennen.

Kleur:
de achtergrondkleur
geeft aan tot welke
categorie een kaart
behoort. Er zijn in
totaal 4 categorieën.
Let op: in iedere
set zitten kaarten uit
verschillende
categorieën.

Set:
rechtsonderin staat
vermeld tot welke set
een kaart behoort.
Er zijn in totaal 4 sets.
Naam:
onderaan vind je de naam van de Foodstar op de
kaart. De eerste letter van de Foodstar is in sommige
kaartspellen onderdeel van het spel.
Welkom
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Train je geheugen en zorg dat er zoveel mogelijk
Foodstars aan boord kunnen!
De Foodstar Express staat op het punt te vertrekken, maar de Foodstars
zoeken nog haastig naar hun plek. In dit memory spel werken jullie samen
om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk Foodstars met de trein mee
kunnen door een zo lang mogelijke reeks aan kaarten te maken.

Sets:

3-5 spelers

7+ leeftijd

± 15 min

Voor dit spel heb je alle
kaarten uit set 1 nodig.

1. Voordat je begint
1. Schud alle kaarten. Leg er één dicht midden op tafel, verdeel de rest van
de kaarten over de spelers. Het is niet erg als een
speler een kaart meer of minder heeft dan
Let op: je ho
eft dus
niet de vorm
een ander.
van het sym
bool te
2. Bestudeer je eigen kaarten en probeer
onthouden.
de Naam van de Foodstar en de Kleur van
het Symbool linksboven zo goed mogelijk te onthouden.
3. Leg je eigen kaarten daarna allemaal gesloten op een rijtje voor je neer, onthoud
goed welke kaart waar ligt!
4. Draai de kaart in het midden van de tafel om. Dit is de eerste passagier van de
Foodstar Express.
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Foodstar Express

2. Tijdens het spelen
De jongste speler begint. Wanneer je aan de beurt bent, probeer je één gesloten kaart
om te draaien die aansluit bij de laatst ingestapte passagier, dit is de Foodstars kaart
die open op tafel ligt. Je mag uit alle kaarten op tafel kiezen, je mag dus ook een
kaart van je medespelers omdraaien. Nadat je een kaart hebt omgedraaid is de speler
links van je aan de beurt.
Wanneer sluit een kaart aan?
Als de Naam van de Foodstar op de kaart met dezelfde letter begint als de naam van
de laatst ingestapte passagier OF als het symbool van de Foodstar dezelfde Kleur
heeft als het symbool van de laatst ingestapte passagier. De vorm van het symbool
mag dus wel verschillen!

Goed: Zelfde beginletters

Goed: Zelfde kleur van het symbool

Fout: Andere beginletters en andere kleur symbool
Wat gebeurt er als een kaart aansluit?
• Leg de kaart die je net hebt omgedraaid rechts naast de laatste ingestapte
passagier.
• Staat er een pijl op de zojuist omgedraaide kaart? Dan schuiven alle spelers hun
kaarten gesloten door naar hun medespelers in de richting van de pijl.
Wat gebeurt er als een kaart niet aansluit?
• Verwijder dan de door jou omgedraaide kaart uit het spel.
• Daarnaast mogen alle spelers nu één eigen gesloten kaart kiezen en deze kort
bekijken.
Foodstar Express
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Voorbeeld: De Broccoli Bikers zijn als laatste
ingestapt. Één van de spelers draait de Speurspruitjes
om. Het Symbool van de Broccoli Bikers en
Speurspruitjes is groen, de Speurspruitjes mogen dus
instappen. Het Symbool van de Speurspruitjes is een
pijl, en wijst naar links. Dat betekent dat alle spelers
hun kaarten gesloten doorschuiven naar de spelers
links van zich.
Heb je geen kaarten meer?
Dan blijf je gewoon meespelen, je kunt altijd een kaart omdraaien bij een medespeler.
Wanneer iedereen zijn of haar kaarten doorschuift, geef jij gewoon niks door.

3. Einde van het spel
Het spel is afgelopen als alle kaarten zijn omgedraaid. Tel hoeveel passagiers zijn
ingestapt. Iedere kaart telt als één punt, het totaal aantal kaarten is jullie gezamenlijke
eindscore. Zal het jullie lukken om alle Foodstars te laten instappen?

Voorbeeld: Hier is het gelukt om een reeks van 6 passagiers te maken.
De groepsscore is dus 6.
De stiltecoupé
Om het spel moeilijker te maken, kun je met de stiltecoupé spelen. Alle regels blijven
hetzelfde, maar nadat er vijf Foodstars zijn ingestapt, is het verboden om nog met
elkaar te praten. Zo wordt het een stuk lastiger om goed samen te werken.
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Foodstar Express

Zaai verwarring en win vertrouwen.
In Moestuinmania is niets wat het lijkt!
In dit spel strijden de Groene Goeroes en de Frisse Vrienden om hun plek
in de moestuin. Probeer erachter te komen wie de waarheid spreken en
wie de orde op de moestuin proberen te verstoren!

Sets:

5 spelers

12+ leeftijd

± 25 min

Voor dit spel heb je
alle kaarten uit set 2
nodig.

1. Voordat je begint
1. Pak een kaart naar keuze uit set 2 met daarop een fruit Foodstar.
2. Leg deze open midden op de tafel. Deze kaart heet de spil.
3. Maak vijf setjes van 3 kaarten. Drie setjes bevatten 1 fruit Foodstar (geeloranje
achtergrond) en 2 groente Foodstars (groene achtergrond). Twee setjes bevatten
2 fruit Foodstars en 1 groente Foodstar.
4. Leg de setjes gesloten in een rijtje op tafel en verwissel de stapeltjes een paar keer
met elkaar totdat niemand meer weet welk setje welke kaarten bevat.
5. Geef één willekeurig setje aan iedere speler. Nu mag iedereen zijn of haar eigen
kaarten bekijken. Heb je twee groentekaarten? Dan hoor je bij team Groene
Goeroes. Heb je twee fruitkaarten? Dan hoor jij bij team Frisse vrienden. Laat je
kaarten nooit zien aan je medespelers en laat ze niet weten bij welk team je hoort.
6. Geef de jongste speler de rol van knecht, hij of zij begint elke ronde, daarna gaan
de beurten met de klok mee.
Moestuinmania
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Geheime ontmoeting
Voordat jullie beginnen, sluiten alle spelers hun ogen en telt de knecht van drie naar
nul. Daarna openen alleen de spelers van team Frisse Vrienden hun ogen en
kijken ze elkaar 5 seconden aan.
Vervolgens sluiten zij hun ogen en telt de knecht weer af. Daarna openen alle spelers
hun ogen. Nu weet alleen team Frisse Vrienden wie er bij hen horen en wie er bij
de Groene Goeroes horen. Beide teams gaan nu proberen om aan het eind zoveel
mogelijk groente- of fruitkaarten om te draaien.

Voorbeeld: In dit voorbeeld heeft een speler twee fruitkaarten en één
groentekaart, hij of zij hoort dus bij team Frisse Vrienden.

Voorbeeld: In dit voorbeeld heeft een speler twee groentekaarten en één
fruitkaart, hij of zij hoort dus bij team Groene Goeroes.

2. Tijdens het spelen
Doel van het spel
In dit spel gaat het erom dat je samen met jouw team (Frisse Vrienden of Groene
Goeroes) zoveel mogelijk groente-of fruitkaarten weet om te draaien. Je weet echter
niet wie je kunt vertrouwen. In 7 snelle rondes kun je steeds iets meer te weten komen
over je medespelers en proberen anderen juist om de tuin te leiden. Na ronde 6 wordt
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Moestuinmania

één speler verkozen tot tuinier, hij of zij mag bepalen welke rij met kaarten jullie gaan
omdraaien! De hoeveelheid groente- of fruitkaarten in die rij bepaalt welk team er met
de winst vandoor gaat!
Tip: houd de spelregels bij de hand als je het spel voor de eerste keer speelt zodat
je precies weet wat er in elke ronde gebeurt.

Ronde 1

Leg om de beurt één kaart gesloten aan een zijde van de spil. Er mogen nooit meer
dan drie kaarten aan één zijde liggen.

Ronde 2

Kies om de beurt een gesloten kaart op tafel, bekijk deze voor jezelf en leg hem weer
gesloten terug. Meerdere spelers mogen dezelfde kaart bekijken.

Ronde 3

Leg om de beurt één van je twee overige kaarten gesloten aan één van de zijdes van
de spil.

Ronde 4

Kies om de beurt een medespeler uit en bekijk de laatst overgebleven kaart van deze
speler voor jezelf.

Ronde 5

De eerste vier spelers die aan de beurt zijn kiezen om de beurt elk één andere speler
uit. De gekozen spelers draaien daarna één kaart in de moestuin om zodat iedereen
ziet welke kaart het is.
Let op:
• Je mag maar één keer gekozen worden om een kaart om te draaien.
• Je mag alleen een kaart omdraaien aan een kant waar nog geen andere kaart is
omgedraaid.
• De speler die geen kaart heeft mogen omdraaien wordt de nieuwe knecht en mag
beginnen in ronde 6.

Moestuinmania
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Ronde 6

De nieuwe knecht start de ronde. Spelers kiezen uit één van de volgende acties:
1. Bekijk voor jezelf een gesloten kaart in de moestuin en leg deze terug. Leg
daarna jouw laatste kaart in de moestuin. Als er overal al drie kaarten liggen, mag
je jouw laatste kaart niet meer neerleggen en houd je deze in je hand.
2. Verwijder een gesloten kaart uit de moestuin en leg jouw laatste kaart er
gesloten voor in de plaats.
3. Nomineer jezelf voor de rol van tuinier door je laatste kaart dicht voor je op tafel
te leggen. Slechts twee spelers mogen zich nomineren voor tuinier. Hebben twee
spelers voor jou dat al gedaan? Dan moet je helaas een andere actie kiezen.

Ronde 7

Tijd voor de verkiezing van tuinier! De kandidaten mogen kort proberen om hun
medespelers te overtuigen om voor hen te kiezen. Daarna telt de knecht af van drie tot
nul. Bij nul wijzen de niet-genomineerde spelers tegelijk hun kandidaat aan. De speler
met de meeste stemmen wordt tuinier.
• 2 spelers genomineerd?
De overige drie spelers bepalen wie er tuinier wordt. De meeste stemmen gelden.
• 1 speler genomineerd?
In dit geval wordt deze speler automatisch de tuinier.
• Geen spelers genomineerd?
In dit geval wordt automatisch de huidige knecht verkozen tot tuinier.

3. Einde van het spel
Na de verkiezing kiest de tuinier de horizontale (van links naar rechts) of verticale
(van boven naar beneden) rij uit. Vervolgens draait de tuinier alle kaarten in deze rij
één voor één om. De tuinier kiest zelf bij welk uiteinde hij of zij begint.
Liggen er in de omgedraaide rij, inclusief de spil, meer fruit dan groente Foodstar
kaarten? Dan hebben de Frisse Vrienden gewonnen, zo niet dan winnen de Groene
Goeroes. Bij een gelijkspel bepaalt de éérste kaart die de tuinman heeft omgedraaid
welk team wint. Is dit een groente kaart? Dan winnen de Groene Goeroes. Is het een
fruitkaart? Dan winnen de Frisse Vrienden.
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Moestuinmania

!

Er mogen tijdens het
gehele spel
nooit meer dan drie
kaarten aan één
zijde liggen.

Dit is de spil

Voorbeeld: Speler 1 is tot
tuinier verkozen. Speler 1 hoort
bij de Frisse Vrienden en kiest
ervoor om de kaarten van links
naar rechts om te draaien.
Er liggen in die rij drie groente en
drie fruitkaarten: gelijkspel dus.
Maar omdat speler 1 als eerste
de Citroenista’s (fruitkaart) heeft
omgedraaid, wint team Frisse
Vrienden!

Moestuinmania
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Gebruik je fantasie en maak samen een sterk
verhaal met de Foodstars in de hoofdrol!
Foodstars in de ruimte of op de bodem van de oceaan? In dit creatieve
verhalenspel bedenk je je eigen Foodstars verhaal en is niks te gek!

Sets:

3-6 spelers

8+ leeftijd

± 15 min

3-4 spelers: speel met
één willekeurige set.
5-6 spelers: speel met
twee willekeurige sets.

1. Voordat je begint
1. Schud alle kaarten en geef er 4 aan elke speler.
2. Kies allemaal 1 Foodstar uit je hand, dit worden de hoofdpersonen in het verhaal.
3. Leg de gekozen Foodstars van alle spelers gesloten op een rijtje midden op tafel,
de rest van de kaarten houd je in je hand.
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Foodstories

4. Bedenk om de beurt een antwoord op één van de onderstaande vragen.
De speler die de kaarten heeft gedeeld begint. Ga daarna met de klok mee
de tafel rond.
l
verhaa
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Voorb
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in de tro ld : “De Food
st
onzaal
van een ars zijn
kasteel.”

Wat zijn de Foodstars
aan het doen?
Voorbeeld: “De Foodstars zijn
allemaal aan het eten.”

rh
“Het ve euwen.”
eeld:
Voorb in de Middele
zich af

odstars op?

Wat valt de Fo

er
“Plots wordt
Voorbeeld:
ur gebonkt!”
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de
op
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Nadat de vragen zijn beantwoord, draaien alle spelers hun gekozen Foodstar om en
leggen deze naast elkaar in het midden van de tafel.
Het verhaal beginnen
Kies nu een speler die het verhaal mag introduceren, hiervoor gebruik je de antwoorden
op de vragen van zojuist.
Voorbeeld: Speler 2 begint met vertellen. “Het is een feestelijke dag in de troonzaal
van het kasteel. Iedereen is rustig aan het eten en kletsen met elkaar. Dan wordt er ineens
keihard op de deur gebonkt!”

2. Tijdens het spelen
Ga vervolgens met de klok mee de tafel rond terwijl elke speler, één voor één,
een stukje van het verhaal bedenkt.
Wanneer je aan de beurt bent, kies je een kaart uit je hand en leg je deze onder
één van de hoofdpersonages, zodat alleen het symbool van de kaart uit je hand nog
zichtbaar is. De Kleur van het Symbool geeft aan wat er ongeveer met het personage
gaat gebeuren.
Foodstories
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Zo bedenkt iedereen één voor één een stukje van het verhaal. Niets is te gek, maar
probeer iets te verzinnen waar de andere spelers ook iets aan kunnen toevoegen.
Waar staan de kleuren voor?
Spanning: er gebeurt iets
spannends of romantisch.

Drama: er gebeurt iets
verdrietigs of zelfs iets
rampzaligs!

Plottwist: er gebeurt iets
totaal onverwachts, iets wat
niemand zag aankomen.

Ontdekking: er wordt een
ontdekking gedaan of de
Foodstars ontmoeten een
nieuw personage.

Geluk: de Foodstars hebben
onverwachts ontzettend veel
mazzel, de geluksvogels!

Voorbeeld: Speler 1 legt een blauwe drama kaart onder Eierdopjes en begint te
vertellen. “Eierdopjes schrokken zo van het hevige gebonk dat ze helemaal de kluts
kwijt waren. Ze begonnen wild in het rond te rollen. Daarbij lieten ze een spoor van
glibberig eiwit achter…”

3. Einde van het spel
Wanneer jullie allemaal nog maar één kaart in jullie handen hebben, gaat de laatste
ronde in en moeten jullie het verhaal afronden. Het spel is afgelopen nadat de laatste
kaart is gespeeld!
Tip: Om het verhaal langer of korter te maken kun je meer of minder
kaarten uitdelen aan het begin.
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Foodstories

Gebruik de hints van je medespelers om te achterhalen
welke Foodstar jij bent!
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, welke Foodstar heb ik in mijn hand?
In dit spel draait het om samenwerken. Help elkaar door slimme hints te
geven en te raden welke Foodstar jij bent!

Sets:

3-6 spelers

8+ leeftijd

± 20 min

3-4 spelers: speel met
twee willekeurige sets.
5-6 spelers: speel met
drie willekeurige sets.

1. Voordat je begint
1. Schud alle kaarten.
2. Deel er vier aan elke speler. Houd deze kaarten gesloten voor je.
3. Maak van de overige kaarten een stapel. Dit wordt de trekstapel.

Wie is mijn Foodstar?
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2. Tijdens het spelen
De jongste speler begint en pakt een kaart van de trekstapel. Deze speler laat de
kaart aan de rest van de spelers zien, maar zorgt ervoor dat hij of zij de kaart zelf niet
kan zien. De andere spelers mogen nu, in willekeurige volgorde, een hint geven. Na
iedere hint mag de speler die aan de beurt is één keer raden welke Foodstar hij of zij
vasthoudt. Iedere speler mag in totaal vijf keer proberen te raden welke Foodstar hij
of zij vasthoudt.
Zodra een speler zijn of haar Foodstar geraden heeft, gaat de beurt door naar
de volgende speler. Als een speler het na vijf keer nog niet geraden heeft, gaat de beurt
ook door.
Hoe geef je een hint?
Je geeft een hint door één kaart uit je hand open op tafel te leggen. Daarbij mag je
één woord zeggen. Probeer een combinatie te spelen die je medespeler helpt om te
bedenken welke Foodstar hij of zij is. Als je een kaart hebt gespeeld, trek je een nieuwe
van de trekstapel zodat je altijd vier kaarten in je hand hebt.
Voorbeeld: Speler 1 is de Banaandito’s.
Speler 2 geeft een hint door de
Melkriddertjes te spelen. Hij of zij zegt het
woord ‘shake’. Hopelijk denkt speler 1 aan
een Bananen milkshake. Speler 1 raadt
Aerobics Aardbeien (misschien bedoelde
speler 2 een aardbeien milkshake). Helaas,
speler 1 heeft nog een hint nodig.
Na iedere hint mag de speler die aan de beurt is één keer raden welke Foodstar
hij/zij vasthoudt.
Goed geraden?
Dan legt de speler die aan de beurt was de geraden kaart op de scorestapel. Leg alle
kaarten die als hint gebruikt zijn in deze ronde op een aparte stapel, dit wordt de
aflegstapel. De speler die aan de beurt was geeft de beurt door aan de eerste speler
links van hem of haar.
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Wie is mijn Foodstar?

Niet geraden?
Dan mag een willekeurige andere speler een hint geven. Lukt het de speler die
aan de beurt is niet om na vijf hints de juiste Foodstar te raden?
Dan leg je de ongeraden kaart op de scorestapel en pak je twee kaarten van de
trekstapel, deze leg je voor straf direct op de aflegstapel.
Verboden woorden: Bij het geven
van een hint mag je vrijwel alles zeggen,
behalve de volgende woorden:

oden om
is ook verb
van de
Let op: het
n
uit de aam dus
n
le
e
d
f
o
n
woorde
Je mag
gebruiken.
Foodstar te eggen als het om de
”z
geen “zalm
s gaat.
lm
a
Z boogie

Fruit

Vis

Vlees

Groente

Tips: Wees creatief en kies slimme woorden als aanwijzing. Je kunt bijvoorbeeld zeggen
‘kleur’, dan weten je medespeler dat ze naar de kleur van de door jou opgelegde kaart
moeten kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan ‘rijmt’ of ‘letter’.
Zit je vast?
Aan het begin van elke ronde, nadat alle spelers de kaart hebben gezien die hun
medespeler moet raden, mag elke speler ervoor kiezen om één of twee kaarten in
te wisselen voor nieuwe kaarten. Leg de kaarten die je wilt ruilen onderop de trekstapel
en vul je hand aan totdat je weer vier kaarten hebt.

3. Einde van het spel
Wanneer een speler een nieuwe kaart moet pakken (na het geven van een hint, of bij
de start van een nieuwe ronde) terwijl de trekstapel leeg is, eindigt het spel. Tel nu alle
kaarten op de scorestapel, dit is jullie gezamenlijke groepsscore. Probeer iedere keer
jullie highscore te verbeteren!

Wie is mijn Foodstar?
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Wees slim en sluw en probeer de chaos bij de kassa
te ontlopen!
Het is druk bij de kassa en iedere Foodstar wil zo snel mogelijk afrekenen.
In dit chaotische spel proberen spelers elkaar te snel af te zijn. Valsspelen is
toegestaan, maar wie wordt betrapt, moet op de blaren zitten!

Sets:

3-6 spelers

8+ leeftijd

± 25 min

Speel met alle
4 de sets.

1. Voordat je begint
3 spelers

>3 spelers

Speel je met 3 spelers?
Iedere speler krijgt 10
kaarten aan het begin.

Speel je met meer dan 3 spelers?
Iedere speler krijgt 8 kaarten
aan het begin.

1. Schud de kaarten en geef iedere speler 8 of 10 kaarten. Bekijk de kaarten nog niet.
2. Neem 3 van de overgebleven kaarten en leg deze open naast elkaar op tafel, met
een handbreedte ertussen. Deze stapels vormen de kassa’s.
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Kassa Kabaal

2. Tijdens het spelen
Eén speler telt af, van 3 naar GO! Bij GO mogen alle spelers hun kaarten bekijken.
Daarna mag iedereen in willekeurige volgorde een kaart spelen en deze op 1 van
de 3 kassa’s leggen.
Nadat je een kaart hebt gespeeld moet je altijd wachten tot een andere speler een
kaart op één van de drie kassa’s heeft gespeeld voordat je weer een kaart mag spelen.
Wanneer mag je een kaart op een kassa leggen?
Je mag je kaart niet zomaar op elke kassa leggen. Bij het spelen van een kaart mag
er slechts één overeenkomst zijn met de twee kaarten op de andere kassa’s. Let
op de Kleur en de vorm van het Symbool, maar kijk ook naar de Kleur van de
Achtergrond van de Foodstar kaart die je wilt spelen.
Voorbeeld: Viscrickies kan hier
niet gespeeld worden. De kaart
heeft namelijk niet alleen dezelfde
kleur achtergrond als Yoghologen
maar het symbool heeft ook
dezelfde vorm en kleur als het
symbool van Baparazzi Bessen.
Dat is één overeenkomst te veel!

Bliep! Je kunt altijd proberen stiekem een kaart te spelen met meer dan 1 overeenkomst.
Als je dat doet zonder dat de speler na jou het doorheeft kom je er mee weg, maar je kunt
altijd gecontroleerd worden door een medespeler.

Speelt iemand vals?
Als je denkt te zien dat iemand een kaart met meer dan één overeenkomst heeft
gespeeld dan roep je ”Bliep!”. Na een “Bliep!” stoppen alle spelers direct met spelen
en leggen ze hun kaarten dicht op tafel zodat niemand ze kan zien. De speler die
“Bliep!” riep mag nu controleren of er werd valsgespeeld.
Werd er wel valsgespeeld?
Degene die valsspeelde moet de gespeelde kaart terugnemen. De controlerende speler
geeft één kaart uit zijn of haar hand aan de valsspeler.
Kassa Kabaal
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Voorbeeld: Speler 1 speelt Banaandito’s op de linker kassa. Speler 2 roept
“Bliep!”. Bij controle blijkt dat speler 1 valsspeelde. De kleur en vorm van het
symbool komt overeen met de Crea-Cashews en de achtergrondkleur met Kersjockies.
Speler 1 moet Banaandito’s terugnemen en speler 2 geeft een extra kaart uit zijn of
haar hand aan speler 1.
Werd er niet valsgespeeld?
De gecontroleerde speler geeft één kaart uit zijn of haar hand aan de speler die
“Bliep!” riep.

Voorbeeld: Speler 3 speelt Champolines op de rechter kassa. Speler 2 roept “Bliep!”.
Bij controle blijkt dat speler 3 niet valsspeelde. Alleen de achtergronden komen
overeen, de kleur en de vorm van het symbool niet. Er is dus maar één overeenkomst.
Speler 3 geeft nu één kaart aan speler 2.

3. Einde van het spel
De speler die als eerste zijn of haar hand heeft leeggespeeld wint het spel.
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Kassa Kabaal

Speel zo snel mogelijk al je kaarten weg en hak je
medespelers in de pan!
In dit spel staat er één grote pan met eten op het vuur en vliegen de
ingrediënten je om de oren. Spelers proberen elkaar te dwarsbomen en als
eerste al hun kaarten weg te spelen. Kortom: oorlog in de keuken!

Sets:

3-6 spelers

7+ leeftijd

± 25 min

3-5 spelers: speel met 3
willekeurige sets
6 spelers: speel met alle 4
de sets.

1. Voorbereiding
3 spelers

>3 spelers

Speel je met 3 spelers? Speel je met meer dan 3 spelers?
Iedere speler krijgt 9 kaarten Iedere speler krijgt 8 kaarten aan het
aan het begin.
begin.
1.
2.
3.
4.

Schud de kaarten en verdeel ze over de spelers.
Houd de kaarten gesloten in je hand.
Vorm van de overige kaarten een gesloten trekstapel.
Leg één kaart van de trekstapel open op tafel, dit is de pan.
In de pan gehakt

21

2. Tijdens het spelen
Alle spelers proberen om de beurt een kaart uit hun hand in de pan te leggen. Dit mag
echter alleen wanneer de kaart die je wilt spelen voldoet aan één van de volgende
voorwaarden:
1. Het symbool van jouw kaart heeft dezelfde Kleur als het Symbool van de
bovenste kaart in de pan.
2. De Foodstar op jouw kaart heeft dezelfde Achtergrondkleur als de bovenste
kaart in de pan, zij horen bij hetzelfde team. Broccoli Bikers en Champolines horen
bijvoorbeeld allebei bij de Groene Goeroes.
Kun je geen kaart spelen?
Als je geen kaart kunt spelen, pak je de
bovenste kaart van de trekstapel. Vervolgens
pak je nog een kaart van de trekstapel en leg
je die open boven op de pan. Hierna geef je
de beurt door aan de volgende speler.

Let op: je activeert niet de eventuele
speciale krachten van deze kaart en je
mag in deze beurt geen kaarten meer
spelen.

Trekstapel leeg?
Leg dan de bovenste kaart in de pan opzij en schud de rest van de kaarten. Leg deze
stapel kaarten weer gedekt neer, dit is de nieuwe trekstapel.
Speciale krachten
Elk team Foodstars heeft zijn eigen speciale kracht. Wanneer je een kaart in de pan
legt die bij een ander team hoort dan de laatst gespeelde kaart, dan activeer je de
speciale kracht van de kaart die je hebt gespeeld:

Hartige
Helden
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Kom maar halen!
Heb je 5 of meer kaarten
in je hand? Dan kies je
twee spelers, zij moeten
nu ieder één kaart uit
jouw hand trekken zonder
dat ze mogen kijken!

Groene
Goeroes

In de pan gehakt

Dump & Draai
Leg nog een kaart uit je hand in de
pan, je hoeft hierbij geen rekening
te houden met het team of de kleur
van het symbool van deze kaart.
Heeft deze kaart een pijl? Dan
verandert de speelrichting vanaf
nu in de richting van de pijl.
Let op: je activeert niet de
speciale kracht van de tweede
kaart die je oplegt.

Handje ruil
Frisse Ruil al jouw kaarten met
Vrienden de speler links of rechts
van je. Je mag zelf kiezen.

Doorpakken
Krasse Alle spelers met minder
Knakkers kaarten dan jij pakken 2 kaarten
van de trekstapel.

Voorbeeld: Aerobics Aardbeien liggen
bovenop de pan. Speler 1 legt de Camo
Kiwi’s hier bovenop. Dat mag, want aardbei
en kiwi zijn allebei van team Frisse Vrienden
(ze hebben dezelfde achtergrond). De beurt
gaat door naar speler 2.
Speler 2 legt de Broccoli Bikers op de Camo
Kiwi’s. Dat mag, want beide symbolen
zijn groen. Omdat de Broccoli Bikers van
een ander team zijn, activeert speler 2 de
speciale kracht van de Groene Goeroes. Hij
legt nog een kaart uit zijn hand op, zonder
rekening te hoeven houden met het team of
de kleur van het symbool van deze kaart.
Speler 2 besluit om de Koffiebotsers in
de pan te leggen. Het symbool van de
Koffiebotsers is een pijl en wijst naar links.
Nu verandert de speelrichting naar links, dus
met de klok mee!

3. Einde van het spel
Wanneer een speler nog maar één kaart heeft is deze verplicht om dit aan te geven.
Degene die als eerste zijn of haar laatste kaart in de pan legt, heeft gewonnen.
In de pan gehakt
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Download de

app
ke
en ontdek (te) gek
challenges!

Scan de QR-code
d van
en duik in de werel
de Foodstars!

Wie maakt de beste zuurfie? En wie heeft de beste zalmboogie
in huis? Nodig vrienden en familie uit voor jouw Foodstar party
en strijd tegen elkaar in één van de foto- en video challenges.
Stem op de leukste, beste, coolste en lekkerste inzendingen
en groei uit tot de held van jullie Foodstar party!
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