
Voorbereiding: Alle kaarten worden onder de 

spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige 

spelers meer kaarten hebben dan andere spelers. 

De kaarten neem je in je hand. Je laat ze niet aan 

de andere spelers zien. Soms kun je met de 

kaarten die je hebt gekregen al een kwartet 

maken. Leg dit kwartet dan open voor je op tafel.

Een spelbeurt: Als je begint, vraag je aan één van 

de andere spelers een kaart die je niet hebt. Dit 

moet dan wel een kaart zijn van een kwartet 

waarvan je zelf minimaal 1 kaart in je hand hebt. 

Noem de naam van het kwartet en vraag naar de 

kaart uit dit kwartet die je wilt hebben. Als de 

speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je 

afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. 

Dit hoeft overigens niet aan dezelfde speler. Als 

je een setje van 4 kaarten hebt, roep je 'kwartet!' 

en leg je de vier bij elkaar horende kaarten voor 

je neer op tafel.

Heeft de speler de gevraagde kaart echter niet, 

dan is je beurt voorbij en mag de speler aan wie 

je het laatst een kaart vroeg de volgende vraag 

stellen.



Kwartet met blinde stapel / kwartet met twee 

spelers: Bij het verdelen van de kaarten kun je 

kaarten aan een blinde stapel delen. Het spel 

verloopt zoals hierboven beschreven, maar als 

iemand een kaart vraagt die niet gegeven kan 

worden, dan krijgt hij een kaart van de blinde 

stapel als afsluiting van zijn beurt. Deze variant 

kan ook door twee spelers worden gespeeld.



Kwartetten in dit spel:

Achtbanen
Troy, Dwervelwind, Booster 

Bike, Boomerang

Draaien
Paardencarrousel, Sim Sa La 

Swing, Tea Cups, Tolly Molly

Torens
Morrel Hopper, Coco Bolo, Twist 

& Turn, Survival Parcours

Water
Djengu River, Katara, Hara Kiri & 

Aqua Snake, Backstroke



Kwartetten in dit spel:

Toverlanders
Toos, Morrel, Swampie, Zork

Dwervels
Molly, Dwervelwachter, Djengu, 

Visser

Klimmen
Soft Play, Klimkasteel, Towers of 

Adventure, Klimhoed

Huis & Boot
Scorpios, Villa Fiasco, Swampie's 

Swing, Toverhuis


