
  

 

8 AMERIKAAN 
De Kaarten 
Een spel van 54 kaarten. 

 
Doel van het Spel 
Je kaarten zo snel mogelijk kwijtraken.  

 
Waarde van de Kaarten/ Scores 
Bepaalde kaarten geven een straf of bonus tijdens het spel:  

• Een 8 of Joker mogen ten allen tijde gelegd worden. 
De speler die een 8 legt, beslist de volgende kleur waarin gespeeld wordt. 
De speler die een Joker legt, duidt de volgende speler aan of mag zijn of haar kaarten wisselen 
met een andere speler. 

• Een 2 verplicht de speler 2 extra kaarten te trekken.  

• Een 7 verplicht de speler zijn of haar beurt over te slaan. 

• Een 10 geeft de speler het recht nog een beurt te spelen.  

• De Boer verandert de speelrichting van het spel totdat er een nieuwe Boer wordt gelegd.   

• De Aas verplicht de speler 4 extra kaarten te trekken. 
 
Het Delen 
Elke speler ontvangt 8 kaarten De rest van de kaarten vormt de stock waaruit de eerste kaart wordt 
getrokken om te bepalen wat de beginnende kleur of waarde is.  

 
Het Spel 
De deler mag het spel starten door een kaart neer te leggen in het midden van de tafel als deze kaart: 

• Dezelfde kleur heeft als de kaart bovenaan de middenste stapel.  

• Hetzelfde nummer heeft als de kaart bovenaan de middenste stapel.  

• Een 8 of een Joker is.  
Als een speler geen kaart kan leggen onder deze voorwaarden, moet hij of zij een kaart trekken van de 
stock en is zijn of haar beurt voorbij (zelfs als de getrokken kaart zou passen op de middenste kaart moet 
ze worden bijgehouden tot de speler opnieuw aan de beurt is).  
Elke speler speelt om beurt in functie van de kaart die door de vorige speler is gelegd.  
De eerste die alle kaarten kwijtraakt wint het spel.  


