Grillparty
De biefstuk is het doel !

Kosmos, 2012
Jordi GENÈ & Gregorio MORALES
2 - 5 spelers vanaf 10 jaar
± 45 minuten
Zomertijd, barbecuetijd ! Alle vrienden verzamelen zich
rond de grill en leggen hun ingrediënten op de rooster.
Maar het is zoals altijd: de ene wil veel worsten, de
andere heeft liever steak en maiskolven en de derde
gaat met de kostbare vis lopen. Wie bij dit vlotte
grillspel als eerste zijn kaarten kan afleggen, wordt
benoemd als barbecuemeester.

Spelmateriaal
¯
¯
¯
¯

1 grill-speelbord
5 kaartensets in 5 verschillende kleuren
5 paptellers
24 barbecue-ingrediënten
(telkens 6x vis, steak, worst en maïskolf)

Doel van het spel
Welke speler kan het best de barbecue van de
juiste ingrediënten voorzien en zo als eerste zijn
kaarten afleggen. Alleen de speler die ook de kaarten
van zijn medespelers goed in het oog houdt, zal op het
gepaste moment het juiste ingrediënt kunnen plaatsen op de grill (zijn kaarten kunnen afleggen)
en zo barbecuemeester worden

Spelvoorbereiding
Het grill-speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd zodat alle spelers dit gemakkelijk
kunnen bereiken. Er wordt telkens één biefstuk, één worst, een maïskolf en één vis op de
grill geplaatst.
Iedere speler ontvangt een set kaarten in zijn kleur die hij zeer grondig mixt en met de
rugzijde naar boven als verdekte voorraadstapel voor zich neerlegt (eventueel kan de eigen set
worden gemixt door een medespeler). De bovenste kaart wordt voor elke speler open op de
tafel gelegd en vormt de eerste kaart van zijn aflegstapel.
Daarna neemt iedere speler de bovenste vier kaarten van zijn voorraadstapel in de hand zonder
deze aan zijn medespelers te tonen.
Verder ontvangt iedere speler de papteller in zijn kleur en telkens één van de 4 ingrediënten
(biefstuk, worst, maïskolf en vis). Hij legt deze ingrediënten als persoonlijke voorraad voor zich
neer. Elke speler plaatst ook één ingrediënt naar keuze op zijn papteller.
De niet benodigde kaarten, paptellers en grillingrediënten worden terug in de doos gelegd.
De speler die als laatste een barbecue heeft georganiseerd, wordt de startspeler.

Spelverloop
De spelers komen één voor één aan de beurt. Tijdens zijn speelbeurt voert iedere speler de
volgende acties, in de aangegeven volgorde, uit:
1. Hij neemt het ingrediënt van zijn papteller.
2. Hij ruilt een ingrediënt.
3. Hij speelt tot vier handkaarten uit.
4. Hij vult zijn handkaarten aan tot vier stuks.

1. Grillingrediënt van de papteller nemen
De speler neemt het grillingrediënt, dat zich op zijn papteller bevindt, en legt dit bij zijn
persoonlijke voorraad.

2. Ruilen van het grillingrediënt
De speler neemt een grillingrediënt naar keuze ofwel van de grill ofwel van een medespeler.
Hij neemt een grillingrediënt van de grill
De speler neemt een grillingrediënt naar keuze van de grill en legt dat op zijn eigen
papteller. Daarna plaatst hij een grillingrediënt naar keuze uit zijn voorraad op de grill.

OF
Hij neemt een grillingrediënt van een medespeler
De speler neemt een grillingrediënt naar keuze van de voorraad van een medespeler en legt
dat op zijn eigen papteller. De medespeler kan zich hiertegen niet verweren.
Daarna geeft hij de bestolen medespeler in de plaats hiervan een grillingrediënt naar keuze
uit zijn eigen voorraad dat de medespeler nu in zijn voorraad legt. Hierbij mag bij de speler
geen grillingrediënt direct van zijn papteller nemen omdat het grillingrediënt op de papteller
door deze speler al werd verzekerd voor de volgende speelbeurt.
Principieel mogen hierbij ook dezelfde grillingrediënten met elkaar worden geruild.
Men mag bijvoorbeeld een worst van de grill nemen en dan een worst uit de eigen voorraad op
de grill plaatsen.

3. Uitspelen van handkaarten
De speler bestudeert de huidige situatie op de grill: daar liggen steeds vier grillingrediënten
waarvan het aantal van de afzonderlijke delen verandert in de loop van het spel.
De speler kan nu passende handkaarten afleggen als de voorwaarde op de grill is vervuld.
Hierbij zijn er drie verschillende kaartsoorten:
Meer X als Y
Deze kaart kan worden gespeeld als er van het grillingrediënt X
minstens één meer op de grill ligt dan van grillingrediënt Y.
Hierbij is het niet nodig dat er een grillingrediënt van de soort Y op
de grill voorhanden is.
Geen X
Deze kaart mag worden gespeeld als van de genoemde soort op
dit moment geen stuk op de grill ligt.

www.forumfederatie.be

GRILLPARTY (KOSMOS)

-2/4-

Het meeste X
Deze kaart mag worden gespeeld als er zich van het genoemde
grillingrediënt meer dan van elke andere soort op de grill bevindt.

De afgelegde kaarten worden open op de eigen aflegstapel gelegd, waarbij elke nieuwe kaart
boven op de vorige kaart wordt gelegd. Hierdoor ligt steeds de laatst gespeelde kaart van een
speler boven op zijn aflegstapel.
BELANGRIJK
Geen enkele speler mag een kaart afleggen die een andere speler als bovenste kaart op zijn
aflegstapel heeft liggen !
Kan of wil de speler geen van zijn handkaarten afleggen, draait hij de bovenste kaart van zijn
aflegstapel op de rugzijde zodat deze kaart niet langer de mogelijkheid blokkeert van een
andere speler om ook deze kaart te spelen.

4. Handkaarten aanvullen
Daarna trekt de speler zoveel handkaarten van zijn eigen voorraadstapel tot hij opnieuw vier
kaarten in de hand heeft. Als een speler geen handkaarten heeft willen spelen, kan hij oog geen
handkaarten natrekken.
Daarna komt de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt.

Einde van het spel
De speler die als eerste al zijn handkaarten kan afleggen, wint het spel en mag zich voortaan
koning van de barbecue noemen.

Voorbeeld
Carl heeft de volgende kaarten in de hand: de meeste biefstukken, meer biefstuk dan maïs, meer vis dan
maïs, geen worsten. Op de grill bevinden zich twee biefstukken en twee maïskolven.
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Om te beginnen ruilt Carl één maïskolf van de grill met één vis uit zijn voorraad. Nu kan hij de volgende
kaarten spelen: meer biefstuk dan maïs, de meeste biefstukken en geen worsten. Daarna vult hij zijn
handkaarten opnieuw aan tot vier stuks.

1.

2.

3.

Daarna komt Marc aan de beurt. Hij heeft de volgende kaarten
in de hand: de meeste vissen, meer vis dan maïs, geen worsten,
geen biefstukken.
Hij neemt een biefstuk van de grill en legt in de plaats hiervan
een extra vis op de grill. Daardoor bevinden er zich nu twee
vissen, één biefstuk en één maïskolf op de grill.
Dan speelt hij zijn kaarten uit: de meeste vissen en meer vis
dan maïs. Hij heeft ook nog de kaart geen worsten in de hand
maar deze kaart mag hij niet afleggen omdat deze kaart bij
Carl nog open ligt bovenaan zijn aflegstapel. Hij trekt nu nog
twee kaarten van de voorraadstapel en dan is de volgende speler
aan de beurt.

1.

2.

Variant
Voor de spelers die het graag wat meer tactischer willen maken, kan men de volgende variant
toepassen: voor het natrekken van handkaarten mag een speler een aantal handkaarten naar
keuze verdekt onder zijn voorraadstapel schuiven. Hierdoor kan men beïnvloeden welke
kaarten men aan het einde van het spel ontvangt om zo goede combinaties te kunnen vormen.
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