
Dit spel kan worden gespeeld met twee spelers. Het enige wat nodig is, zijn de kaartjes
met sommen op de volgende bladzijden. Het is mogelijk om alleen de sommen te
gebruiken die in deze versie zijn inbegrepen, maar er kunnen ook kaartjes uit andere
varianten worden bijgevoegd of worden verwisseld.  

Beschikbare varianten: 
- Plussommen tot 20
- Minsommen tot 20
- Keersommen tafels 1 t/m 5 + 10
- Keersommen tafels 6 t/m 9
- Plussommen tot 100
- Minsommen tot 100

De spelregels zijn als volgt: 
Schud de kaartjes en verdeel dan de kaartjes over twee gelijke stapels.
De twee spelers zitten tegenover elkaar aan tafel. 
Zij hebben allebei een stapeltje voor zich. 
De stapels liggen met sommen naar beneden. 
De spelers tellen af en draaien dan tegelijk het bovenste kaartje van de stapel om. 
Vervolgens rekenen zij samen uit welke som de hoogste uitkomst heeft. 
Degene die deze som heeft omgedraaid mag beide kaartjes hebben. 
Als de kaartjes een gelijke uitkomst hebben gaan ze op de aflegstapel. 
De speler die de meeste kaartjes heeft verzamelt als de stapel op is heeft gewonnen. 
Er kunnen natuurlijk meerdere rondes worden gespeeld. 
Let dan wel op dat de kaartjes als één stapel worden geschud. 
Verdeel dan de kaartjes weer in twee stapels.   
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55 - 3154 - 17 63 - 25

50 - 12 52 - 13 53 - 14

60 - 13 65 - 15 48 - 9

43 - 1661 - 23 47 - 23

48 - 2344 - 14 53 - 19



49 - 1441 - 18 44 - 12

54 - 25 46 - 24 47 - 24

42 - 14 34 - 12 32 - 14

44 - 2341 - 14 54 - 13

55 - 2444 - 17 44 - 16



61 - 1551 - 15 52 - 15

37 - 15 35 - 18 29 - 15

45 - 13 45 - 21 45 - 16

54 - 1548 - 15 46 - 12

46 - 1836 - 7 38 - 16



59 - 1767 - 28 45 - 11

64 - 26 53 - 16 57 - 12

56 - 19 66 - 30 61 - 26

52 - 761 - 27 48 - 12

47 - 1848 - 19 49 - 19


