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Speelmateriaal

Kort speloverzicht

Voorbereiding

	 •	 	90	prestatiekaarten	(met	waarden	1-9	in	5	kleuren)
	 •	 	9	sportkaarten
	 •	 	27	medailles	(9	gouden,	9	zilveren,	9	bronzen)
	 •	 	1	startspelerkaart
	 •	 	De	spelregels

De	spelers	bestrijden	elkaar	bij	9	sporten.	Afhankelijk	van	hun	resultaten	
ontvangen	ze	prestatiekaarten	en	medailles,	die	punten	waard	zijn.	Wie	
na	9	sporten	de	meeste	punten	heeft,	wint	het	spel.

•	 	Schud	alle	prestatiekaarten	en	geef	iedere	speler	er	gedekt	6	op	han-
den.	Leg	de	resterende	prestatiekaarten	als	gedekte	stapel	op	tafel.

•	 	Schud	alle	sportkaarten	en	leg	deze	als	gedekte	stapel	naast	de	stapel	
prestatiekaarten.
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•	 	Leg	de	medailles	als	voorraad	naast	de	2	stapels.
•	 	De	jongste	speler	wordt	startspeler	en	krijgt	de	startspelerkaart.

	 Resterende	 Alle	 Alle
	prestatiekaarten	 sportkaarten	 medaillekaarten

Speler	1 Startspelerkaart

Speler	3Startopstelling 
bij 4 spelers

Speler	2Speler	4

Spelverloop

Het	spel	bestaat	uit	9	sporten.	Elke	sport	verloopt	op	dezelfde	wijze	in	
onderstaande	volgorde:

	 1.	 Nieuwe	sportkaart	omdraaien
	 2.	 Prestatiekaart(en)	spelen	of	terugtrekken
	 3.	 Prestatiekaarten	en	medailles	toekennen
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1. Nieuwe sportkaart omdraaien
Draai	de	bovenste	kaart	van	de	stapel	sportkaarten	om.	De	speler	met	de	
startspelerkaart	mag	nu	kiezen	of	hij	deze	sport	wil	spelen	of	dat	hij	deze	
uitstelt.	Kiest	hij	voor	uitstellen,	dan	schuift	hij	de	sportkaart	open	onder	
de	gedekte	stapel	en	draait	hij	een	nieuwe	sportkaart	om.	Deze	tweede	
sport	moet	gespeeld	worden.	Als	de	bovenste	kaart	van	de	stapel	al	open	
ligt	(omdat	deze	eerder	was	uitgesteld),	moet	de	sport	gespeeld	worden.

2. Prestatiekaart(en) spelen en terugtrekken
Deze	fase	bestaat	uit	een	aantal	ronden,	waarin	iedere	speler	steeds		
1	keer	aan	de	beurt	is.	Te	beginnen	met	de	startspeler	en	daarna	met		
de	klok	mee,	doet	iedere	speler	het	volgende:
	 •	 Prestatiekaart(en)	spelen;	of
	 •	 Terugtrekken.

Prestatiekaart(en) spelen

•	 	Als	een	speler	besluit	om	(een)	prestatiekaart(en)	te	spelen,	moet	hij	
de	spelregels	van	de	huidige	sportkaart	volgen.	Hij	legt	de	betreffende	
prestatiekaart(en)	uit	zijn	hand	open	voor	zich	op	tafel.	Hij	mag	niet	
méér	prestatiekaarten	spelen	dan	de	sportkaart	aangeeft.

Terugtrekken

•	 	Kan	hij	geen	prestatiekaarten	volgens	de	geldende	spelregels	spelen	of	
wil	hij	dat	niet,	dan	moet	hij	zich	terugtrekken.	Nadat	hij	zich	heeft	
teruggetrokken,	kan	hij	tijdens	deze	sport	geen	prestatie	kaarten	meer	
spelen.	

Einde van een ronde

Als	alle	spelers	1	keer	aan	de	beurt	zijn	geweest,	is	een	ronde	afgelopen.	
Een	nieuwe	ronde	begint.	Te	beginnen	met	de	startspeler	en	daarna	met	
de	klok	mee	mogen	nu	alle	spelers	die	zich	niet	hebben	teruggetrok-
ken,	opnieuw	kiezen	of	ze	(een)	kaart(en)	willen	spelen	of	zich	willen	
terugtrekken.
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Opmerking: sommige sportkaarten geven aan dat er aan het begin van 
een ronde een prestatiekaart moet worden omgedraaid. 

Een	speler	mag	zolang	doorgaan	met	prestatiekaarten	spelen	als	hij	
kan	of	wil.	Hij	is	niet	verplicht	om	zich	terug	te	trekken	als	alle	andere	
spelers	dat	al	hebben	gedaan.				

3. Prestatiekaarten en medailles toekennen
Afhankelijk	van	het	moment	waarop	een	speler	zich	terugtrekt		
(het	aantal	spelers	dat	zich	daarvóór	al	had	teruggetrokken),	ontvangt	
hij	een	aantal	prestatiekaarten	en/of	medailles	en/of	de	startspelerkaart	
(zie	onderstaande	tabel).	

Volgorde	van	terugtrekken

eerste tweede derde vierde vijfde zesde zevende

3		
spelers

3	prestatie-
kaarten,	
bronzen	
medaille,	

startspeler-
kaart

1	prestatie-
kaart,	

zilveren	
medaille

gouden	
medaille

4		
spelers

3	prestatie-
kaarten,	

startspeler-
kaart

2	prestatie-
kaarten,	
bronzen	
medaille

1	prestatie-
kaart,	

zilveren		
medaille

gouden	
medaille

5		
spelers

3	prestatie-
kaarten,	

startspeler-
kaart

2	prestatie-
kaarten

1	prestatie-
kaart,	

bronzen	
medaille

zilveren	
medaille

gouden	
medaille

6		
spelers

3	prestatie-
kaarten,	

startspeler-
kaart

2	prestatie-
kaarten

1	prestatie-
kaart

bronzen	
medaille

zilveren	
medaille

gouden	
medaille

7		
spelers

3	prestatie-
kaarten,	

startspeler-
kaart

3	prestatie-
kaarten

2	prestatie-
kaarten

1	prestatie-
kaart

bronzen	
medaille

zilveren	
medaille

gouden	
medaille
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Spelregels voor 2 spelers

Einde van het spel

Als	alle	spelers	zich	hebben	teruggetrokken	en	de	gouden	medaille	is	
toegekend,	is	de	sport	afgelopen.	De	volgende	sport	begint.

Opmerking: de enige manier voor een speler om nieuwe prestatiekaar-
ten te ontvangen, bestaat uit het vroeg terugtrekken tijdens een sport.

Het	spel	is	afgelopen	nadat	de	negende	sport	is	afgehandeld.	De	spelers	
tellen	nu	hun	punten.	Een	gouden	medaille	is	4	punten,	een	zilveren	
medaille	is	2	punten	en	een	bronzen	medaille	is	1	punt	waard.	De	speler	
met	de	meeste	punten	wint	het	spel.	Bij	een	gelijke	stand	wint	van	hen	
de	speler	die	de	meeste	prestatiekaarten	overheeft.

De	spelregels	van	het	basisspel	zijn	van	kracht,	met	uitzondering	van		
de	volgende:
•	 	De	speler	die	zich	als	eerste	terugtrekt,	krijgt	1	prestatiekaart	en		

geeft	de	bronzen	medaille	aan	de	andere	speler.	Hij	mag	daarna		
echter	gewoon	doorspelen,	nadat	eerst	de	andere	speler	aan	de		
beurt	is	geweest.

•	 	De	speler	die	zich	als	tweede	terugtrekt,	krijgt	2	prestatiekaarten	en	
geeft	de	zilveren	medaille	aan	de	andere	speler.	Hij	mag	daarna		
echter	gewoon	doorspelen,	nadat	eerst	de	andere	speler	aan	de		
beurt	is	geweest.

•	 	De	speler	die	zich	als	derde	terugtrekt,	krijgt	3	prestatiekaarten		
en	geeft	de	gouden	medaille	aan	de	andere	speler.	De	sport	is		
daarmee	afgelopen.
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Als	een	speler	de	gouden	medaille	wint	bij	een	sport	met	een	ster	in	de	
rechterbovenhoek	en	hij	heeft	daarna	geen	prestatiekaarten	op	handen,	
vestigt	hij	een	wereldrecord.	Hij	mag	de	sportkaart	houden.	Deze	is	aan	
het	einde	van	het	spel	2	punten	waard.

“Wereldrecord”-variant
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