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INHOUD
300 tekstkaarten,
65 fotokaarten en 

1 kaarthouder

SPELREGELS

De jury heet ‘jury’ omdat hij of zij nu mag bepalen welke 
kaart het beste bij de foto past en/of de grappigste combi-
natie vormt. De speler die deze kaart heeft gekozen, wint 
deze ronde en wint de fotokaart. Aan het einde van het 
spel telt iedere fotokaart voor één punt.

Nadat de winnaar van deze ronde zichzelf heeft gefelici-
teerd, gaat het spel verder. Alle spelers ruilen hun 
tekstkaarten om voor 7 nieuwe tekstkaarten. De speler 
links van de jury neemt de rol van jury over, kiest een 
fotokaart, laat die aan iedereen zien, zet hem in de 
kaarthouder en wacht tot de andere spelers hun 
tekstkaart hebben gekozen, etc.

De eerste speler die het vereiste aantal fotokaarten 
verzamelt, wint! Voel je vrij om het aantal fotokaarten 

dat nodig is om te winnen te wijzigen als je korter of 
langer wilt spelen. Wat je ook kiest, we willen er 
zeker van zijn dat je veel lol hebt!

•  3 spelers: verzamel 7 fotokaarten
•  4 tot 5 spelers: verzamel 5 fotokaarten
•  6 tot 20 of meer spelers: verzamel 4 fotokaarten

Wanneer je jouw tekstkaarten niet leuk vindt, kun je 
altijd één van je verdiende fotokaarten inwisselen voor 7 

gloednieuwe tekstkaarten. We raden je ten zeerste aan 
ook je eigen foto’s in het spel te gebruiken. Je kunt je niet 
voorstellen hoe grappig het is om mensen, die je in 
het echte leven kent, te ‘memen’.
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Voor dit spel heb je minimaal 3 spelers nodig.
Ga samen aan tafel zitten.

Schud de tekst- en fotokaarten en leg deze gedekt op een 
stapel op tafel. Iedere speler pakt 7 tekstkaarten (dat zijn 
de kaarten met tekst erop… vandaar de naam).

De jongste speler mag als eerste de jury zijn. Hij of zij bekijkt 
de fotokaarten en kiest er één voor deze ronde.

Hij of zij laat vervolgens de fotokaart aan iedereen zien en 
zet deze kaart in de kaarthouder, zodat de fotokaart voor 
iedereen goed zichtbaar is. Alle andere spelers kiezen nu 
één van hun tekstkaarten om de grappigste combinatie met 
de foto te maken. Iedereen geeft zijn of haar kaart met de 
tekst naar beneden aan de jury (zodat niemand elkaars 
tekst nog kan zien).

Zodra de jury alle tekstkaarten 
heeft verzameld, schudt hij of zij 
ze door elkaar, leest ze één voor 
één hardop voor en legt ze voor 
zich neer met de tekst naar 
boven. De fotokaart moet ondertussen de 
hele tijd zichtbaar blijven. Waarom? 
Gewoon, omdat dat grappig is!
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Wanneer je ouders zeggen 
dat je een dutje 

moet gaan doen
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• Waarschuwing ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine 
onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. Deze adviezen bewaren voor 
eventuele correspondentie. Afbeelding niet contractueel verbonden. De kleuren en 
vormen van het product kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking. 
Geproduceerd in China. • Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, 
car ce produit contient des éléments de petite dimension pouvant être absorbés. Nous 
vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure. Photos non 
contractuelles. Les couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles 
représentées sur l'emballage. Fabriqué en Chine. • Achtung! Nicht geeignet für Kinder 
unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung 
auf, um die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. 
Hergestellt in China.
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Voor dit spel heb je mi
Ga samen aan tafel zit


