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BuurTerras 

Hongerlandsedijk 1108 

3201LZ Spijkenisse 

Algemene info    

Astrid Langstraat  

  Tel.  0627007170 

maandag tot donderdag 9-16 uur  

E-mail buurterras@outlook.com 

 

Kaartgroepen 

Jokeren huisregels 

Op de tellijst worden de namen en nummers genoteerd. 

Er wordt met twee volledige kaartspellen gespeeld met in totaal 3 jokers. 

Iedere speler krijgt 13 kaarten, dubbele kaarten mag je ruilen. 

De speler links van de gever start het spel door een kaart van de stapel te nemen en daarna een 

kaart weg te leggen. Zolang de weggooistapel nog bestaat uit één kaart mag deze ook opgenomen 

worden en in de hand gehouden. 

Als er meerdere kaarten op liggen mag de laatst weggegooide kaart alleen worden opgenomen om 

een setje te maken om op tafel te komen. 

Een speler moet minimaal 40 punten in setjes hebben om neer te leggen. 

In dezelfde beurt mag deze speler kaarten aansluiten bij de setjes op tafel. 

Jokers mogen voor elke kaart gebruikt worden, maar er mogen geen 2 jokers naast elkaar liggen en 

in een set van 3 kaarten mag maar 1 joker liggen. 

Bij een set van 3 gelijken wordt gezegd waar de joker voor ligt. 

Een joker mag alleen worden opgenomen met de kaart waarvoor deze neergelegd is. 

Aan te sluiten kaarten mogen niet worden weggegooid. Gebeurt dat per ongeluk toch, dan moet 

deze worden teruggenomen en een andere kaart worden weggegooid. 

De aan te sluiten kaart mag dan pas in de volgende beurt worden aangesloten. 

Dit geldt niet als de volgende speler nog niet op tafel ligt.  

Dan mag de aan te sluiten kaart wel worden weggegooid.  

Het spel eindigt als een speler al zijn kaarten uit zijn hand gespeeld heeft.  

De laatste kaart moet een weggooi kaart zijn. (Dat mag dan wel een aan te sluiten kaart zijn ) 

De puntentelling is als volgt: 

Joker in de hand overgehouden 25 punten.  

Behalve als je er niet mee op tafel kon komen. Dan telt hij voor 10 

Aas 11 punten Behalve als deze als 1 op tafel gelegd wordt. Dan telt hij voor 1 

Koning, vrouw, boer 10 punten. 

De andere kaarten de waarde die op de kaarten staat. 

Iedereen komt voor zijn of haar plezier kaarten, dus probeer er een zo gezellig 

mogelijke avond/middag of kaartdag van te maken. 
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