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Alle rechten voorbehouden

Geef me al jouw geld! 

Bezoek cojones.be om  
onze andere spellen en toekomstige  

uitbreidingssets te ontdekken.

[OM OP TE VALLEN, HEBBEN WE  

DE TITEL OVERDREVEN  

GROOT GEMAAKT]



IK HEB GEEN ZIN OM TE LEZEN.  
IK BEKIJK LIEVER DE BEESTACHTIG  
SNELLE REGELS:

NORMALE REGELS
Voor spelers die hun vrienden haten

Een speler pakt een kaart van de stapel en leest de tekst hardop voor. 
In deze ronde is deze speler de leider.

De andere spelers kiezen dan één persoon bij wie de omschrijving  
van de kaart het beste past en leggen uit waarom.

Na het aanhoren van alle verhalen bepaalt de leider uiteindelijk  
wie de kaart krijgt. De leider hoeft hierbij het advies van de spelers 
niet op te volgen: hij kan doen wat hij wil. De gekozen speler plaatst 
de kaart voor zich met de tekstzijde naar boven.

De speler links van de leider wordt de nieuwe leider en een nieuwe 
ronde begint.

Zodra een speler 7 kaarten heeft gekregen, is het spel voorbij  
en is er een stumper die een echte verliezer is. In dit spel zijn er  
geen winnaars!

Aan het einde lezen alle spelers de kaarten die ze hebben gekregen,  
hardop voor.

GRAPPIGE VARIANT
Voor spelers die elkaar nog niet zo goed kennen

Het spel wordt met dezelfde regels gespeeld, alleen nu probeer je 
juist zoveel mogelijk kaarten te winnen. Bij elke kaart proberen  
de spelers, zonder te liegen, de leider ervan te overtuigen dat zij  
de kaart moeten krijgen.

De speler die als eerste 7 kaarten heeft, wint het spel.

HOE SPEEL JE HET?

Pak een kaart, lees de tekst hardop 
voor en beslis wie in de groep hem 
moet krijgen en waarom.

Woef!

De eerste speler 
met 7 kaarten 

verliest het spel.


