
Matennaaierij - Pesten in drankspelvorm
Matennaaierij is een bierspel dat het best kan worden omschreven als een variant op
het kaartspel Pesten. Iedere kaart staat voor een bepaalde opdracht, maar let op, want
sommige kaarten zijn echte naaikaarten!

Voorbereiding
Voor het spelen van Matennaaierij heb je enkel een pak speelkaarten nodig en glazen bier.
Iedere speler krijgt zeven kaarten toegedeeld. De rest van de kaarten liggen in een stapel op
het midden van de tafel. De bovenste kaart van de stapel wordt opengegooid om mee te
beginnen en de speler links van de deler mag als eerste aan de beurt.

Spelregels Matennaaierij

Een speelbeurt

Spelers mogen enkel een kaart van dezelfde soort of dezelfde waarde opgooien (tenzij de
opdracht anders vermeld). Wanneer een speler niet kan, dan moet hij een kaart van de
stapel pakken. Indien hij met deze kaart kan opgooien, mag hij dit nog doen. Kan hij dit nog
steeds niet, dan is de volgende speler aan de beurt. Bij iedere opgegooide kaart hoort ook
een opdracht (zie hieronder). Wanneer de stapel kaarten op is, worden alle kaarten op tafel
behalve de bovenste geschud en weer als een dichte stapel op tafel gelegd.

Opdrachten

2: Dit is een naaikaart. Deze kaart mag op een andere naaikaart (Joker of 2) gelegd worden
of op een kaart van dezelfde kaartkleur (harten, schoppen, ruiten en klaveren). De speler die
aan de beurt is nadat iemand deze kaart heeft opgegooid moet één biertje atten en twee
kaarten nemen. Wanneer er meerdere naaikaarten achter elkaar zijn opgegooid, wordt alles
opgeteld. Dit betekent ook dat als een speler een naaikaart kan opgooien, de beurt verder
naar links gaat en deze dan de opdracht moet uitvoeren.

3 & 4: Geen actie vereist.

5: Five to the sky!: De speler die deze kaart opgooit steekt beide handen in de lucht en roept
´five to the sky´. Alle spelers moeten dit nadoen. De speler die dit als laatste doet moet een
biertje atten.

6: De speler die deze kaart oplegt moet een regel verzinnen die geldig blijft gedurende het
hele spel. Leuke voorbeelden zijn: je mag enkel nog drinken met je linkerhand of er mogen

www.thegameroom.nl - Alle spelregels op 1 plek!

http://www.thegameroom.nl


geen namen van spelers vernoemd worden. Wie de regel breekt moet een biertje atten. De
regel mag ook voor specifiek één speler worden opgesteld om iemand persoonlijk te naaien.

7: Zeven blijft kleven. De speler die deze kaart opgooit is nog een keer aan de beurt.

8 : Acht wacht! De speler die hierna aan de beurt zou zijn wordt een rondje overgeslagen en
moet een biertje atten.

9: Geen actie vereist.

10 : Tien wasmachien! Als deze kaart wordt neergelegd geeft iedereen z'n kaarten door aan
de speler links van hem.

Boer: Deze kaart mag op eender welke kaarten worden gelegd. De speler die dit doet mag
de volgende kaartkleur kiezen waarop de volgende speler moet opgooien.

Dame: Drink to the Queen! De speler die een vrouw opleg moet rechtstaan en het glas
heffen terwijl hij roept ´drink to the queen´. Alle spelers moeten dit nadoen. De speler die dit
als laatste doet moet een biertje atten.

Heer: Heertje nog een keertje! De speler die deze kaart oplegt, is nogmaals aan de beurt.

Aas: Wanneer deze kaart wordt opgelegd, wordt de speelvolgorde omgedraaid.

Joker: De Joker is de tweede naaikaart. De Joker mag op alle kaarten opgelegd worden de
speler die hierna aan de beurt is moet vijf kaarten nemen en twee biertjes atten. Heeft de
volgende speler ook een naaikaart, dan mag hij deze ook opgooien en wordt het totaal
opgeteld voor de volgende speler. Na het drinken en nemen van kaarten is de speler die
genaaid is wel nog aan de beurt. Hij mag dan zelf bepalen wat hij opgooit.

Einde van het spel

Het spel eindigt als een van de spelers geen kaarten meer heeft.
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