
Spelregels QuizPoker

*  Haal het spelmateriaal uit het doosje. Voor 1 spel         
    hebben jullie 10 quizkaarten nodig. In totaal zijn er 60     
    quizkaarten. Op zowel de voor- als achterzijde staat      
    een vraag. Dit betekent dat het spel 12 keer gespeeld     
   kan worden met nieuwe kaarten. Bepaal of jullie de gele      
    of blauwe kant van de vragen gebruiken bij het eerste                           
    spel.
* *  Alle spelers beginnen het spel met dezelfde waarde aan   
  fiches. De beginwaarde is afhankelijk van het aantal      
  spelers en is af te lezen uit onderstaande tabel:

* *  De beginspeler (speler die als eerste een quizkaartje           
   pakt), geeft alle spelers gedekt een cijferkaart. Spelers    
  bekijken alleen de eigen kaart. De cijferkaarten die        
  over zijn, worden gedekt op tafel gelegd. Aan het begin   
    van de volgende speelronde worden alle cijferkaarten       
  opnieuw geschud en uitgedeeld.
* *  De beginspeler pakt het bovenste quizkaartje van de        
  stapel. Deze speler leest voor zichzelf het onderwerp,     
    de vraag en de antwoordmogelijkheden. Welke                               
    informatie de speler moet delen met de andere spelers     
    is afhankelijk van het quizkaartje. Alleen de informatie   
  in geel of blauw wordt gedeeld met de andere spelers. 
* *  De speler links van de beginspeler is nu als eerste aan de     
    beurt. Alleen deze speler is verplicht om minimaal 1 geel   
  fiche in te zetten. Deze speler heeft echter ook de      
    mogelijkheid om meer fiches in te zetten.
*  Met de klok mee zijn daarna de andere spelers aan de     
   beurt. De spelers hebben steeds de volgende opties:
        Fold: de speler besluit om deze ronde niet meer mee   
    te spelen. De speler verliest eventuele fiches in de     
    pot en kan het puntenkaartje deze ronde niet meer   
    winnen.
    Call: de speler gaat mee met de inzet en legt              
        hetzelfde aantal fiches in als de vorige speler.
    Raise: de speler verhoogt de inzet en legt dus meer 
        fiches in dan de laatst gedane inzet.
*  Bij een raise hebben alle spelers de mogelijkheid om            
     gelijk te maken of nog een keer te verhogen. Dit geldt    
  uiteraard niet voor de spelers die al besloten hadden      
   om deze ronde niet meer mee te spelen.
* *  Een speler die niet meer genoeg fiches heeft om de                  
    inzet van een andere speler gelijk te maken, kan nog       
   steeds de ronde winnen door all-in te gaan.
*  Nu zijn er 2 scenario’s mogelijk: 

Voorbereiding

Spelverloop

*  Het spel kan met maximaal 8 spelers gespeeld worden.   
   Alle spelers krijgen 4 antwoordkaarten (a, b, c, d).       
  Deze antwoordkaarten worden gebruikt om het         
    antwoord naar het midden van de tafel te schuiven. Bij    
  het spelverloop wordt dit verder uitgelegd.
* *  Er zijn 10 puntenkaarten. Schud de puntenkaarten     
  en leg deze kaarten gedekt op tafel. De joker wordt       
  echter altijd in de laatste ronde gespeeld en komt       
   daarom onderaan de stapel te liggen. Na elke                                      
     speelronde krijgt de winnaar een puntenkaartje. De     
  speler met de meeste punten wint het spel.
* *  Alle spelers krijgen elke ronde gedekt een cijferkaart.      
     De cijferkaarten moeten daarom elke ronde weer           
    opnieuw geschud worden. De cijferkaarten spelen een                
   belangrijke rol in het spel en dit wordt bij het                          
  spelverloop verder uitgelegd. 
*  Het spel kan beginnen!

*  Bij scenario 1 is de speelronde afgelopen. 
* *  Bij scenario 2 wordt op de volgende manier bepaald wie     
  de speelronde gewonnen heeft: 

*  De rondewinnaar krijgt alle fiches in de pot en een       
     puntenkaartje. Het puntenkaartje laat de speler niet      
  zien aan de andere spelers.
* *  Als de winnaar van de ronde met bijvoorbeeld 5 fiches  
  all-in is gegaan, verliezen de andere spelers ook         
   maximaal 5 fiches.
*  Van de spelers die een antwoordkaart ingezet hebben,  
  mag de speler met de laagste cijferkaart de volgende    
  ronde een quizkaart pakken (ongeacht of deze speler   
  het juiste antwoord gegeven heeft).
* *  Spelers die geen fiches meer hebben, kunnen de        
   resterende rondes niet meer meespelen en het spel niet    
  meer winnen. 
*  Het spel is afgelopen na het spelen van 10 quizkaarten   
   (of als slechts 1 speler nog fiches heeft). 
* *  Aan het einde van het spel tellen de spelers (die nog     
  fiches hebben) de punten op de puntenkaarjtes om te    
  bepalen wie er gewonnnen heeft. Punten op             
  puntenkaartjes van dezelfde kleur mogen met elkaar      
  vermenigvuldigd worden. Bij de joker mag de speler zelf     
  de kleur bepalen.
*  Heel veel plezier! 
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