SPE LRE GEL S
SPELT YPE:
LEEFT IJD:
AANTA L SPELE RS:
SPEEL DUUR:

FAMIL IE
6+
2+
20 MINUTEN

Dit spel spelen is net zo eenvoudi g als naar het toilet gaan. Eerst vind je een toilet,
handen!
dan doe je de grote boodscha p en veeg je af. Oh, en tot slot was je natuurlijk je
je rekening
Daarna begint het van voren af aan. Speel je kaarten zo snel mogelijk uit, waarbij
houdt met de volgorde en de kleuren van de kaarten. Zodra je klaar bent druk je
direct op het scheetku ssen.

INHOU D
• 5 Drollen met hoofdban d
• Scheetku ssen
• 48 Speelkaa rten

DOEL VAN HET SPEL

je aflegt moet de
Raak zo snel mogelijk je kaarten kwijt door jouw kaarten af te leggen. De kaart die
die geen enkele
speler
De
ligt.
al
er
volgende in de rij zijn en een andere kleur hebben dan de kaart die
meeste kaarten
de
nu
kaart meer kan spelen en op het scheetku ssen drukt, wint de ronde. De speler die
de speler met de meeste
heeft verliest. Als er meerdere spelers met de meeste kaarten zijn, dan verliest
kaarten links van de winnaar. Je speelt vijf rondes.

DE KAART VOLGO RDE

De symbolen op de kaarten hebben een vaste volgorde:

1) Toilet

2) Drol

3) WC-papie r

4) Handen wassen

VOORB EREID ING
Leg het scheetku ssen in het midden van de tafel zodat iedereen erbij kan.
Bij twee spelers gebruik je alleen de kaarten met twee vliegen op de achterka nt.
Bij drie spelers gebruik je de kaarten met twee en drie vliegen op de achterka nt.
Bij vier spelers of meer gebruik je alle kaarten. Schud de kaarten en deel ze op
onder de spelers, maar bekijk ze nog niet! De rest van de kaarten doet niet mee
in het spel.

HET SPEL
Je hebt geen speelbeu rt in het spel: iedereen speelt zo snel als hij kan om zijn kaarten
kwijt te raken.
Tel tot drie. Bij ‘drie’ draait iedereen zijn kaarten om. Je kunt ze in je hand houden
of voor je op tafel
leggen. De ronde start zodra een van de spelers een oranje toilet in het midden
van de tafel legt. Als je
een kaart hebt met een symbool dat een andere kleur achtergro nd heeft EN de
volgende in rij is van de
bovenste kaart op tafel, dan mag je deze bovenop de eerste kaart leggen. Zeg hardop
het symbool dat
je oplegt. Nadat iemand een ‘handen wassen’- kaart heeft opgelegd , begin je opnieuw
door weer een
toiletkaa rt neer te leggen (in een afwijkend e kleur).

Speel je kaarten zo snel mogelijk uit totdat je OF geen kaarten meer hebt, OF geen
kaart meer
kunt spelen. Dan druk je zo snel mogelijk op het scheetku ssen en stopt iedereen
direct met spelen.
Als je nog kaarten in je hand hebt, moet je deze laten zien om te bewijzen dat je
de kaarten niet op
kunt leggen en win je deze ronde. Als je een fout hebt gemaakt, verlies je de ronde
direct.
De speler die nu de meeste kaarten heeft, verliest deze ronde en moet een drol
op zijn hoofd leggen.
Als er meerdere spelers met de meeste kaarten zijn, dan verliest de speler met
de meeste kaarten
links van de winnaar. De verliezer verzamel t de kaarten, schudt ze en deelt ze opnieuw
uit. Speel nu de
volgende ronde. Na vijf rondes verliest de speler met de meeste drollen op zijn
hoofd het spel. Als er
meerdere spelers zijn met hetzelfde aantal drollen dan speel je een extra ronde.
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VEEL SPEEL PLEZIE R!
Download ook de gratis app
van het Poepspel voor je
smartphone met iOS 7.0 en
hoger en Android 4.1 en hoger.
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