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Café International - kaartspel
Auteur: Rudi Hoffmann & Roland Siegers
Uitgegeven door Amigo Spiele 2001
Een kaartspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar dat ongeveer een 45 minuten duurt
( bevat dezelfde spelelementen als het gelijknamige bordspel uit 1990 )

Inhoud :

96 personenkaarten ( 48 dames en 48 heren uit 12 landen )
24 tafelkaarten ( telkens 2 tafels uit 12 landen )

Spelidee.

Het Café International is een trefpunt voor veel buitenlanders. Bij een glaasje wijn,
koffie en gebak is het aangenaam babbelen. Dikwijls zitten er mensen van
verschillende landen aan een zelfde tafel. Bij dit spelletje gaat het erom zo veel
mogelijk punten te bekomen, door het gepast uitspelen van personenkaarten aan
een tafelkaart. Wie op het einde van het spel de meeste punten heeft is de winnaar.

Voorbereiding van het spel

De personenkaarten en de tafelkaarten worden afzonderlijk geschud. Iedere speler
krijgt zeven personenkaarten die hij in de hand neemt. De overige personenkaarten
worden als een verdekte stapel op tafel gelegd. Van de tafelkaarten worden er vijf in
een X- vorm open op tafel gelegd, deze kaarten vormen het Café. De overblijvende
kaarten worden als reservestapel naast de stapel met personenkaarten gelegd. De
spelers hebben nog pen en papier nodig om hun punten te noteren. Men duidt een
startspeler aan. De andere spelers volgen in uurwijzerzin.
( nvdr. zie vb. Duitse spelregels )

Verloop van het spel

De speler, die aan beurt is, moet telkens één van de volgende acties uitvoeren

Eén tot drie personenkaarten uit zijn hand aan tafelkaarten aanleggen, of
een personenkaart van de reservestapel nemen, of
een personenkaart uit de hand verdekt voor zich neerleggen

De tafelschikking in Café International

In het café liggen steeds vijf tafelkaarten. ( zie hiervoor ). Rond elke tafelkaart zijn
er vier aflegplaatsen. Op elke vrije aflegplaats tussen de tafelkaarten en de rand van
het café mag gedurende het spelverloop een personenkaart met de passende
nationaliteit gelegd worden. Een personenkaart past bij een tafelkaart wanneer
minstens aan één zijde de nationaliteit van de persoon en de tafel overeenkomen.

Naast de nationaliteit wordt er in het Café International ook op toegezien dat dames
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en heren in een gelijkmatig aantal aan tafel zitten. Aan een tafel mogen dus enkel

één dame en één heer of
één dame en twee heren of
twee dames en één heer of
twee dames en twee heren zitten

Een andere verdeling van de zitplaatsen is niet toegelaten.
Er mag ook geen persoon alleen aan een tafel zitten tenzij hij gelijktijdig behoort tot
een groep van de tafel ernaast. (nvdr. zie fig. Duitse spelregels )

Actie : personenkaarten aan tafelkaarten aanleggen
Wie aan beurt is, legt één tot drie personenkaarten aan de passende tafelkaarten.
Hierbij moet men rekening houden met de tafelschikking. Nadien is de linker
medespeler aan beurt.

De puntentelling.
De speler moet met het afleggen van elke afzonderlijke personenkaart punten
scoren.
Uitzondering : Laat een speler een persoon aan een onbezette tafel plaatsnemen
dan moet hij, wanneer deze eerste persoon geen punten oplevert, onmiddellijk een
passende persoon toevoegen. Dit geldt voornamelijk voor de startspeler die de
eerste personenkaart in het café legt.
Hoe meer personen er reeds aan tafel zitten des te meer punten de speler na het
afleggen bekomt . Het is enkel die tafel,waar de speler de personenkaart heeft aan
aangelegd, die afgerekend wordt.
Hoeveel personen aan een tafel zitten en tot welke nationaliteit ze behoren bepalen
de puntentoekenning.

nvdr. je kan het best de Duitse spelregels bij de hand nemen om zo de
verschillende visuele voorbeelden te bekijken

Personen van verschillende nationaliteiten aan een (Indische)tafel

1 heer + 1 dame = 2 punten
1 heer + 1 dame + 1 persoon (dame/heer) = 3 punten
2 heren + 2 dames = 4 punten

Personen van een gelijke nationaliteit aan een (Spaanse)tafel met dezelfde
nationaliteit

1 heer + 1 dame = 4 punten
1 heer + 1 dame + 1 persoon (dame/heer ) = 6 punten
2 heren + 2 dames = 8 punten

Met één personenkaart kan een speler aan meerdere tafels punten scoren

Legt een speler twee of drie personenkaarten aan één tafel dan wordt elke kaart
afzonderlijk berekend.
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Plaatst een speler een personenkaart tussen twee tafelkaarten dan worden beide
tafels afzonderlijk berekend.

Legt een speler telkens één personenkaart aan verschillende tafels dan bekomt hij
aan meerdere tafels punten.

De punten van elke speler worden op een papiertje genoteerd.

Het wisselen van tafelkaarten.
Heeft een speler na het afleggen van een personenkaart een of meerdere tafels
volledig bezet dan moeten deze tafels onmiddellijk geruild worden. Een volledig
bezette tafel is een tafel die door vier personenkaarten is omringd . De tafelkaart en
de omringende personenkaarten worden uit het spel genomen en terug in de doos
gelegd. Nadien worden er evenveel tafelkaarten van de reservestapel genomen als
er werden weggenomen. De nieuwe tafelkaarten komen op de plaatsen van de oude
tafelkaarten te liggen.
Zie vbn. Duitse spelregels

Moeten er tafelkaarten geruild worden nadat een speler een of twee
personenkaarten heeft aangelegd dan mag deze speler nog een tweede of een derde
personenkaart in het café leggen. Van zodra hij de derde personenkaart heeft
aangelegd, of geen verdere personenkaarten wil uitspelen is de linker medespeler
aan beurt.
Opgepast: Nadat er tafel- en personenkaarten werden weggenomen kan het
gebeuren dat een persoon alleen aan een tafel zit of dat een persoon aan een
vreemde tafel zit . Dit is uitzonderlijk toegelaten. Het spel gaat gewoon verder.

Actie : personenkaart nemen
Wanneer een speler geen personenkaart aan een tafelkaart wil of kan aanleggen
moet hij de bovenste personenkaart van de reservestapel nemen. Vervolgens is de
linker medespeler aan beurt.
Opgepast : een speler mag maximaal 12 personenkaarten in de hand hebben.

Actie : een personenkaart verdekt voor zich neerleggen
Heeft een speler, die aan beurt is, twaalf kaarten in de hand en hij kan of wil geen
personenkaart in het café leggen dan moet hij een personenkaart verdekt voor zich
neerleggen. Deze kaart blijft tot het einde van het spel voor hem liggen. De
verdekte kaarten leveren op het einde van het spel telkens 2 minpunten op per
kaart.

Einde van het spel.
Het spel eindigt zodra een van de volgende situaties zich voordoen :

Er zijn niet genoeg tafelkaarten in de stapel om het café te vervolledigen. Het
spel eindigt onmiddellijk.
Een speler neemt de laatste personenkaart van de reservestapel. Het spel
eindigt onmiddellijk.
Zodra een speler geen personenkaarten meer in de hand heeft kan hij het spel
als gedaan beschouwen. Ziet hij echter af van deze mogelijkheid dan gaat het
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spel gewoon verder.

Is het spel gedaan, dan telt de speler zijn kaarten die hij nog in de hand heeft
samen op met de kaarten die verdekt voor hem liggen. Voor elke kaart bekomt hij
twee minpunten. Deze minpunten worden van de reeds verkregen punten
afgetrokken. De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijkheid wint die
speler die het kleinste aantal minpunten had.

Variante
Stamtafel en koffiekrans.
Het gebeurt vaak dat vrouwen liever onder elkaar zijn bij een koffiekrans. Mannen
komen ook graag samen aan hun stamtafel. Om daar rekening mee te houden kan
men de volgende variante spelen.
Kan een speler gedurende zijn beurt een koffiekrans ( vier dames aan een tafel ) of
een stamtafel ( vier heren aan een tafel) vormen, dan mag hij uitzonderlijk vier
personenkaarten in zijn beurt uitleggen.
Een koffiekrans of een stamtafel (met vier dames of vier heren ) wordt met 20
punten beloond. Bestaat zo'n tafel uit een en dezelfde nationaliteit dan brengt dit 40
punten op.
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