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De adult partygame
voor meme-liefhebbers

Basisregels:
Ga rond de tafel zitten met 2 of meer vrienden. Heb je geen
vrienden? Ga dan naar de sportschool, een geweldige plek om
mensen te leren kennen. Als je een paar mensen hebt weten te
ronselen kan het spel beginnen! Schud de tekstkaarten (dat zijn
de kaarten met tekst erop… vandaar de naam). Iedere speler
krijgt er 7.
De speler met de meeste volgers op Instagram begint en mag als
eerste de jury zijn - behalve wanneer hij z’n volgers heeft betaald
of 100 hashtags per post gebruikt! In dat geval mag hij geen jury
zijn en neemt de speler rechts van hem zijn plek in.
De jury bekijkt de fotokaarten en kiest er 1 voor deze ronde. Hij
laat de foto aan alle spelers zien en zet de kaart op het brave
ezeltje zodat die voor iedereen goed zichtbaar is. Alle andere
spelers kiezen één van hun tekstkaarten om de grappigste combinatie met de foto te maken. Iedereen geeft z’n kaart met de
tekst naar beneden aan de jury (dus zodat andere spelers je
tekst niet zien, vandaar ‘tekst naar beneden’. Duidelijk?). Zodra
de jury alle tekstkaarten heeft verzameld, schudt hij ze enthousiast nog eens door elkaar, leest hij ze hardop voor en legt hij ze
voor zich neer, met de tekst naar boven. De fotokaart moet de
hele tijd zichtbaar blijven. Waarom? Gewoon, omdat dat grappig
is! De jury heet ‘jury’ omdat hij mag bepalen welke kaart het beste bij de foto past en de grappigste combinatie vormt. De speler
die deze kaart had gekozen, wint de ronde en wint de fotokaart.
Op het einde van het spel telt iedere foto voor één punt.
Nadat de winnaar van deze ronde zichzelf heeft gefeliciteerd,
gaat het spel verder. Alle spelers ruilen hun tekstkaarten om
voor 7 nieuwe. De speler links van de jury neemt de rol van jury
over, kiest een foto, laat hem aan iedereen zien, zet hem op de
brave ezel en wacht tot de andere spelers hun tekstkaart hebben
gekozen…

Het spel eindigt ofwel omdat je honger hebt (want dan kan je
maar beter een grote pizza bestellen) ofwel omdat een speler
20 punten heeft behaald. Degene met de meeste fotokaarten
(en dus de meeste punten) heeft duidelijk een ziek gevoel voor
humor en wint het spel.
Extra regels:
Als iemand een Freestyle-kaart heeft, moet hij deze meteen
gebruiken. Leg deze kaart met de tekst naar boven op tafel. Alle
andere spelers moeten hun 7 tekstkaarten neerleggen en zelf
een tekst verzinnen voor deze ronde. Als je te verlegen bent om
vieze praatjes te verkopen, schrijf je je tekst op en geef je hem
met rode wangen door aan de jury. Als je moedig (en/of dronken)
genoeg bent, zeg je om de beurt hardop je tekst.
Als een speler pech heeft en zijn 7 kaarten superslecht zijn, mag
hij een gewonnen fotokaart inruilen voor 7 nieuwe tekstkaarten.
Kleine variatie : gebruik vooral ook eigen foto’s in het spel! Zo
maak je de grappigste memes met en over goede vrienden.
18+ : Voor de gevoelige zieltjes: de extreme kaarten zijn aangeduid met ‘HOT’. Je kunt er dus voor kiezen om deze kaarten uit
het spel te halen.
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