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Maar hoe werkt dat dan, dat officiële Boedapest-Utrecht uitwisseling Kwartetspel?  

Doel: Het is de bedoeling om zoveel mogelijk setjes van vier kaarten te verzamelen, de kwartetten. Door goed op te 

letten bij andere beurten kun je achterhalen wie welke kwartetkaarten heeft. Degene met de meeste kwartetten 

wint. 

Voorbereiding: Knip eerst de kaarten uit. Alle kaarten worden onder de spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige 

spelers meer kaarten hebben dan andere spelers. De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers 

zien. 

Het spel: Een willekeurige speler begint. Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de andere spelers een kaart 

die je niet hebt. Dit moet dan wel een kaart zijn van een kwartet waarvan je zelf minimaal een kaart in je hand hebt. 

Noem de naam van het kwartet en vraag naar de kaart die je wilt hebben. Als de speler die kaart heeft, dan moet hij 

deze aan je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler. Als je een 

setje van vier kaarten hebt, roep je 'Kwartet!' en leg je de vier bij elkaar horende kaarten voor je neer op tafel. 

Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg 

aan de beurt. Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn. 

 

Hartstikke bedankt voor de fijne tijd in Boedapest! We hopen spoedig weer langs te kunnen komen. 

Veel liefs, Alma Hunnik♥ 


