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Speluitleg 

Goudkoorts – Goud stapelen 

Het is de bedoeling dat de spelers uit de goudstapel een zo hoog mogelijke stapel maken. Dat kan alleen door een ketting te 

vormen waarin het kaartje onder altijd lager is dan het kaartje erboven. Er mag alleen beneden en boven worden aangevuld 

en niet tussen twee kaarten door. 

Heeft een speler bijvoorbeeld 100 gram, 200 gram en 400 gram onder elkaar liggen? Dan mag het getal 300 gram er niet 

meer tussen. 90 gram kan nog wel onder aangelegd worden en 500 gram boven. 

Een spelronde start met het schudden van de kaarten. 

Iedere speler krijgt twee kaarten en legt deze op volgorde boven elkaar. 

Nu is het de bedoeling om een zo lang mogelijke goudstapel te maken, door de volgende kaart aan te kunnen sluiten. 

De overige kaarten liggen op een stapeltje open op tafel. De spelers kunnen dus zien wat het getal is.  

Met de klok mee mag iedere speler bepalen de open kaart aan de stapel toe te voegen of te passen. Wanneer alle spelers 

passen, wordt de kaart toebedeeld aan de eerste speler en is die zijn ketting kwijt en moet opnieuw beginnen. 

Voorbeeld: Jur, Tarik en Pu spelen dit spel. 

Jur heeft de kaarten 130 gram en 140 gram boven elkaar liggen. Op de afdekstapel ligt 200 gram. Jur mag 200 gram pakken 

en boven 140 gram leggen.  

Tarik heeft de kaarten 100 gram en 120 gram boven elkaar liggen. Op de afdekstapel ligt 110 gram. Tarik past. 

Pu past ook en Jur past ook. Tarik moet nu de kaart  110 pakken en is 100 en 120 gram kwijt (die moet hij opzij leggen). 

Degene met de hoogste stapel wint. 

Variatie: vul zelf de lege kaarten in met nog meer gewichten.  

Variatie: print de kaarten tweemaal uit voor langere speelrondes (regel bij dubbele kaart: die mag op de bestaande kaart 

worden gelegd, bijvoorbeeld: Jur heeft 120 gram en trekt 12 dag. Dat is hetzelfde en mag hij dus op elkaar leggen).  
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