Pieten Piramide
Spelmateriaal
- pepernoten (10 voor elke speler)
- 36 pietenkaarten
Doel het spel
De spelers bouwen gezamenlijk aan één grote piramide. Iedere speler probeert zoveel mogelijk
kaarten bij te dragen. Wie gaan kaarten meer kan spelen, moet opgeven en verliest pepernoten. Een
speler die al zijn kaarten heeft gespeeld, krijgt pepernoten. Wie na een bepaald aantal ronde de
meeste pepernoten heeft, wint het spel.
Voorbereiding
Schud de kaarten en deel de stapel op. Geef iedere speler evenveel kaarten. Leg bij een spel met 5
spelers de overgebleven kaart open op tafel. Deze kaart is de eerste kaart in de onderste rij van de
piramide.
Geef elke speler 10 pepernoten.
Spelverloop
De speler die aan de beurt is speelt een kaart uit op tafel en bouwt aan de piramide. Daarna is de
volgende speler aan de beurt. Dit gaat door, totdat één van de spelers al zijn kaarten kwijt is of tot
niemand meer kan.
In de loop van het ontstaat een piramide. De onderste rij van de piramide kan uit maximaal 8 kaarten
bestaan. De rij erboven uit maximaal 7 kaarten, de derde maximaal 6 kaarten, enz. De piramide kan
tot 8 rijen hoog worden. De bovenste rij bestaat altijd uit 1 kaart.
Bouwregels
Voor het bouwen aan de piramide gelden de volgende regels:
1. Je mag elke kaart in de onderste rij leggen, zolang deze niet groter wordt dan 8
kaarten.
2. Je mag een kaart op een hoger niveau leggen: de kaart komt dan boven 2 andere
kaarten te leggen. De kaart moet de kleur hebben van een van de kaarten eronder.
Opgeven
Kan een speler geen kaart meer speler volgens de bouwregels, dan moet hij opgeven. Hij
moet zoveel pepernoten inleveren als hij nog kaarten in zijn hand heeft. Hij komt niet meer
aan de beurt!
Alle kaarten kwijt
Speelt een speler zijn laatste kaart uit, dan krijgt hij twee pepernoten. De ronde is daarna
afgelopen.
Volgende ronde
Speel zoveel rondes als er spelers meedoen aan het spel. Iedere speler moet een keer
beginnen.
Einde van het spel
De speler met die meeste pepernoten over heeft, wint het spel.
Iedereen mag zijn pepernoten opeten!
Extra regels:
- heeft iemand te weinig pepernoten om te betalen als strafpunt, dan levert hij al zijn
pepernoten in;
- heeft iemand aan het begin van een ronde geen pepernoten meer, dan moet hij een
sinterklaasliedje zingen en krijgt daarvoor 3 pepernoten.

Dit spel is gebaseerd op “Pinguïn Party” uitgegeven door 999 Games; www.999games.nl

