HET KAARTSPEL

Las Vegas (het kaartspel)
Alea, 2016
Rüdiger DORN
2 - 5 spelers vanaf 8 jaar
± 45 minuten

Het kaartspel
SPELIDEE

SPELIDEE

Alleen de persoon die met de juiste neus voor zaken,
met wat extra moed om risico’s te nemen en ook met een
heel klein beetje geluk bij de zes casino’s meerderheden
kan verzamelen, zal aan het einde van de vier etappes
het meeste geld kunnen incasseren.

De spelers leggen als
gedurfde dobbelsteengokkers over precies
vier etappes hun
dobbelsteenkaarten
steeds naast de zes
casino’s af, om daar
zoveel mogelijk geld
te kunnen incasseren.

En steeds rijzen er dezelfde vragen, afwachten of hoog
spel spelen ? Vette dollars incasseren of met lege handen
achterblijven ?

De speler met het
meeste geld wint
het spel.

Het spannende gokken in de glamoureuze wereld van
Las Vegas gaat verder !

Winnaar is de speler die na vier etappes het meeste geld
bezit.

SPELMATERIAAL
 5x 30 dobbelsteenkaarten (één set per speler)
 2x 5 kaarten ‘cocktailglas’ en ‘brandkast’
(telkens 1 per speler)
 6 casino’s (genummerd van 1 tot 6)
 48 geldbiljetten ($ 30.000 tot $ 100.000)
 25 jeton-kaarten (en 1 handleiding)
(alleen voor de variant en als
uitbreiding van het originele
dobbelsteenspel LAS VEGAS)
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SPELVOORBEREIDING

VOORBEREIDING

De 6 casino’s worden in overeenstemming met hun
dobbelsteengetallen van 1 tot 6 naast elkaar in het
midden van de tafel gelegd (zie afbeelding onderaan).

Alle 6 casino’s
neerleggen.

De 48 geldbiljetten worden zeer grondig gemixt en
als verdekte stapel naast de casino’s klaargelegd.
Dan worden voor elk casino twee geldbiljetten van
de verdekte stapel getrokken en open, ietwat lichtjes
verschoven, ernaast klaargelegd (zie afbeelding
onderaan).

Naast elk casino
worden twee
geldbiljetten
klaargelegd.

Elke speler krijgt:

Iedere speler ontvangt:
 De 30 dobbelsteenkaarten van een kleur.
Deze mixt hij zeer grondig en legt die als verdekte
stapel links voor zich neer.
Dan neemt hij de bovenste vijf kaarten in de hand.
 Telkens 1 kaart ‘cocktailglas’ en ‘brandkast’.
Het cocktailglas legt hij links, de brandkast rechts
voor zich neer.
Onder zijn cocktailglas legt iedere speler aan het
einde van elke ronde zijn niet benutte dobbelsteenkaarten.
De brandkast wordt gebruikt om aan het einde van
elke etappe zijn gewonnen geld daaronder te
verbergen.

 30 dobbelsteenkaarten (worden
als goed gemixte
en verdekte stapel
klaargelegd).
 de 5 bovenste
kaarten in de
hand nemen.
 een cocktailglas en
een brandkast

Spelvitrine van speler Blauw
aan het begin van het spel.
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SPELVERLOOP

SPELVERLOOP

Het spel loopt over vier etappes.

4 etappes met telkens
maximaal 6 rondes.

Elke etappe bestaat uit maximaal zes rondes die allen op
dezelfde wijze verlopen.
 1. Om te beginnen kiezen alle spelers tegelijkertijd

uit hun vijf handkaarten één of meerdere kaarten uit,
in overeenstemming met de keuzeregels (zie kader),
en leggen die verborgen onder hun handpalm
voor zich af.

Om te beginnen kiest
iedere speler 1 tot 2
kaarten naar keuze of
zelfs 1 tot 5 kaarten
met hetzelfde dobbelsteengetal.

DE KEUZEREGELS
Principieel moet iedere speler per ronde uit zijn vijf
handkaarten minstens één en hoogstens twee kaarten
naar keuze uitkiezen (= 1 à 2 kaarten per ronde).
Met één enkele, maar belangrijke uitzondering:
Men mag ook meer dan twee kaarten uitkiezen, maar
dan moeten echter alle kaarten hetzelfde dobbelsteengetal tonen (1 tot 5 kaarten per ronde).

Voorbeeld
Carl heeft drie 5’en uitgekozen, Marc twee 6’en,
Herman een 1 en een 4, Filip een 5. Niet toegelaten
zou geweest zijn bijvoorbeeld twee 4’en en een 2

 2. Als elke speler op deze wijze kaarten heeft

uitgekozen, worden ze open aan de overeenstemmende casino’s aangelegd.
Hierbij worden de kaarten van één kleur, ietwat
lichtjes verschoven, over elkaar gelegd en de kaarten
van een verschillende kleur onder elkaar gelegd.
Als er al kaarten naast een casino liggen, legt men de
nieuwe kaarten ietwat licht verschoven daarop.
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Dan legt elke speler
de kaarten passend
aan de casino’s aan.
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 3. De resterende, niet benutte handkaarten legt

iedere speler onder zijn cocktailglas; zij zijn
voor de lopende etappe niet meer beschikbaar.

 4. De volgende ronde begint.

Opnieuw neemt iedere speler vijf dobbelsteenkaarten
van zijn verdekte stapel in de hand en kiest opnieuw
voor minstens één ervan en legt die vooreerst
verborgen onder zijn handpalm en daarna aan de
casino’s aan … enzovoort.

AANDACHT !
Zodra na een ronde van één speler acht of meer kaarten
naast de casino’s liggen, neemt deze speler aan de nog
volgende rondes van de lopende etappe niet meer deel.
Om dit voor iedereen duidelijk te maken, schuift hij al zijn
resterende dobbelsteenkaarten van zijn voorraadstapel
onder zijn cocktailglas.

Niet benutte handkaarten worden onder
het cocktailglas
gelegd.

Alle volgende rondes
van een etappe
verlopen op identieke
wijze.

AANDACHT !
Zodra van een
speler 8 of meer
kaarten bij de
casino’s liggen,
stapt hij uit de
lopende etappe !

Door deze belangrijke spelregel kan het gebeuren dat nog
slechts één speler kaarten mag uitkiezen en aan casino’s
aanleggen.
Deze speler speelt dan alleen verder in overeenstemming
met de geldende spelregels.

Voorbeeld
Herman heeft na de 3de ronde al 7 kaarten aan casino’s
liggen. In de vierde ronde legt hij vier 2’en aan.
Hij heeft nu in totaal 11 kaarten aangelegd en speelt
dus de 5de en de 6de ronde niet meer mee.

Dan legt elke speler
de kaarten passend
aan de casino’s aan.
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Als er van alle spelers minstens acht kaarten naast de
casino’s werden gelegd of ten laatste na de zesde ronde
eindigt de etappe en komt het tot een waardering.

Na ten laatste zes
rondes eindigt elke
etappe en volgt de
waardering.

Waardering van de casino’s

WAARDERING

Als eerste wordt nu casino per casino nagekeken of
daar twee of meer spelers hetzelfde aantal dobbelstenen
hebben geplaatst.

Bij een gelijke stand
worden alle dobbelsteenkaarten die
daarbij betrokken zijn,
verwijderd.

Ter verduidelijking:
Het is niet de hoeveelheid kaarten die van belang is,
maar wel het aantal dobbelstenen erop !
Overal waar er zulk een gelijke stand is, worden alle
dobbelsteenkaarten die daarbij betrokken zijn, verwijderd
en onder de cocktailglazen geschoven.

Voorbeeld: Naast het casino 5 liggen van
- Carl: drie kaarten met 4 dobbelstenen;
- Marc: vier kaarten met 4 dobbelstenen;
- Herman: één kaart met 2 dobbelstenen;
- Filip: twee kaarten met 2 dobbelstenen.
Zowel Carl en Marc alsook Herman en Filip moeten hun
kaarten verwijderen en onder hun cocktailglas schuiven.
Het casino nummer 5 ligt nu zonder dobbelsteenkaarten.

Pas daarna gaat men over tot de verdeling van de
geldbiljetten die naast de casino’s liggen.
De speler die nu aan het 1ste casino de meeste
dobbelstenen heeft, neemt van de geldbiljetten die
daar liggen het geldbiljet met de hoogste waarde en
legt dit in zijn brandkast (door het geldbiljet eronder
te schuiven).
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Vervolgens worden de
geldbiljetten aan de
eerst geklasseerde en
aan de tweede
geklasseerde van elk
casino verdeeld.
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De speler met de tweede meeste dobbelstenen naast
het 1ste casino neemt het andere biljet en legt dit eveneens
onder zijn brandkast.
Alle andere spelers die kaarten naast het 1ste casino
hebben liggen, blijven met lege handen achter.

Op dezelfde wijze worden nu ook de andere casino’s
(van 2 tot 6) afgehandeld.
Liggen er daarna nog geldbiljetten naast de casino’s,
omdat er daar geen speler of maar één speler aanwezig
is geweest, worden die biljetten terug in de doos gelegd.

De volgende etappes
verlopen op identieke
wijze:
- opnieuw 2 geldbiljetten per casino
- alle 30 dobbelsteenkaarten
per speler
- opnieuw maximaal
6 rondes

Iedere speler neemt al zijn 30 dobbelsteenkaarten en
mixt die zeer grondig. Daarna legt hij deze klaar als
verdekte stapel voor de volgende etappe.
De volgende etappes worden op identieke wijze gespeeld.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt na vier etappes (ook herkenbaar aan het feit
dat de stapel met de geldbiljetten is opgebruikt).

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt na
vier etappes.

De spelers tellen nu hun geld in de brandkast.
De speler die het meeste geld in zijn brandkast heeft,
wint het spel.
Bij een gelijke stand wint van deze spelers de speler die de
meeste biljetten heeft. Als ook dit aantal bij deze spelers
gelijk is, zijn er meerdere winnaars.
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De speler met het
meeste geld is de
winnaar van het spel.
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VARIANT

VARIANTE

Alle spelregels die werden uitgelegd, blijven bestaan
met de volgende wijziging: hier worden de dobbelsteenkaarten niet tegelijkertijd uitgekozen maar integendeel
één voor één en om de beurt.

In deze variant wordt
niet tegelijkertijd
gespeeld maar
integendeel om de
beurt één voor één.

De oudste speler begint en kiest uit zijn vijf handkaarten,
in overeenstemming met de keuzeregels (zie kader),
één of meerdere kaarten uit en legt die direct naast de
of die passende casino’s af.
Zijn resterende handkaarten legt hij onder zijn cocktailglas.
Daarna kan hij al zijn volgende vijf handkaarten van zijn
voorraadstapel nemen.

De andere spelregels
blijven bestaan.

Daarna komt de volgende speler, met de wijzers van de klok
mee, aan de beurt die ook uit zijn vijf handkaarten één of
meerdere kaarten uitkiest en die naast één of twee casino’s
neerlegt … enzovoort.

Op deze wijze worden zolang om de beurt kaarten
aangelegd tot ofwel er van elke speler minstens acht
kaarten naast de casino’s liggen of alle zes rondes
zijn uitgespeeld.

De casino-waardering en de aansluitende voorbereiding
voor de volgende etappe worden zoals gewoonlijk
uitgevoerd.

De volgende etappe begint met de linkerbuurman van de
laatste startspeler.
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JETON-KAARTEN
Bij deze variant kunnen ook de 25 jeton-kaarten
extra worden gebruikt op de wijze zoals op de
kleine spelregelkaart is uitgelegd. Hier wordt
dan met ‘minstens twee dobbelstenen’ natuurlijk de dobbelstenen op de kaarten bedoeld.
Voor het overige kunnen de jeton-kaarten ook in het
originele dobbelsteenspel
gebruikt worden,
zoals op de spelregelkaart wordt uitgelegd.
Veel plezier met deze extra en leuke variant !

Jeton-kaarten kunnen
extra benut worden.

Aan het begin van elke ronde plaatst men één jeton-kaart
van de gedekte stapel naast elk casino en naast de
geldbiljetten. Het speelt hierbij geen rol dat een casino al
jeton-kaarten heeft van een vorige ronde.
Als een speler op zijn minst twee dobbelstenen plaatst
naast een casino (wat kan met een dubbelkaart) dan kan
de speler meteen van het betreffende casino één van de
jeton-kaarten open voor zich neerleggen zodat de andere
spelers dit kunnen zien.
Aan het einde van het spel leveren de jeton-kaarten
extra geld op voor de bezitter:
- één jeton-kaart van een kleur = $ 10.000;
- twee jeton-kaarten van een kleur = $ 30.000;
- drie jeton-kaarten van een kleur = $ 60.000;
- vier jeton-kaarten van een kleur = $ 100.000;
- vijf jeton-kaarten van een kleur = $ 150.000.
Voorbeeld
Herman heeft 2 roze en 4 gouden jeton-kaarten. Hij krijgt dan
extra $ 30.000 + $ 100.000 = $ 130.000 aan het einde van het spel.
Een speler die bij wijze van voorbeeld zijn dubbel 3 aan het
derde casino aanlegt, mag zich één van de daar aanliggende
jeton-kaarten nemen.
De auteur en de uitgever danken de vele testspelers
voor hun groot engagement en hun talrijke suggesties,
in het bijzonder de spelgroepen uit Bad Aibling, Grassau,
Oberhof, Pfofeld, Reutte, Siegsdorf en Stephanskirchen.
Als men kritiek, vragen of suggesties heeft bij dit spel,
schrijf dan naar onderstaand adres of neem contact op:
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Het gokken in de glamoureuze wereld
van Las Vegas gaat verder !
Nu wordt er gespeeld met kaarten
in plaats van dobbelstenen.
En hoewel men nu zijn eigen mogelijkheden beter
kan inschatten, komt men soms toch nog
voor onaangename verrassingen te staan.

© vertaling: Herman BELLEKENS
11 november 2016

Inhoud: 214 speelkaarten,
26 kaarten ‘uitbreiding 2’,
handleiding in kleur
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