Betweter Beurs
Een videospel bestaat uit ontwerp, programmering, kunst en eventueel een verhaallijn.
De kaarten staan voor de dingen die ik kan leren op de HKU, de druppels staan voor de inspiratie die ik kan
gebruiken om de lessen toe te passen. Al deze aspecten maken een volledig videospel.
Dit spel gebruikt een uniek betaalsysteem wat niet uit kan putten als de spelers blijven spelen. Omdat er
slechts één stapel kaarten nodig is hoeft er maar één speler eigenaar te zijn van dit spel.

{VAR}

-Rood staat voor ontwerp.
-Blauw staat voor programmering.
-Groen staat voor visuele kunst.
-Wit staat voor creatief schrijven.

Benodigdheden:
-Één stapel van 60 Betweter Beurs speelkaarten.
-Één zak met 45 glazen druppels. 10 rode, 10 blauwe, 10 groene en 10 witte
druppels. Plus 5 zwarte druppels.
-Twee tot drie spelers tussen de 17 jaar en ouder
-Een tafel
Aan het begin van het spel pakt iedere
speler vijf druppels uit de zak
en drie kaarten van de stapel.
Je mag niet van tevoren bekijken wat je pakt.
Iedere speler speelt om de beurt. Aan het begin van de spelers beurt pakt diegene één kaart en één druppel.
Je mag niet zien welke druppel je pakt.
Om het spel te winnen moet je drie complete sets maken.
Een set bestaat uit één rode, één blauwe, één witte
en één groene kaart. De volgorde waarin je deze sets maakt doet er niet toe.
Om een set te maken moet je kaarten kopen. Kopen gaat zo:
-Je geeft aan welke kaart je wilt spelen van je hand en legt deze aan jouw kant op tafel.
-Je doet een druppel van de bijbehorende kleur van de kaart in het zakje.
Als de druppel niet overeenkomt met de kaart, kun je het niet kopen.
-Je mag maar één kaart per beurt kopen. Dit kan alleen in je eigen beurt
Als je een kaart op tafel legt, gaat het effect in werking. Het effect staat beschreven op de kaart.
Dit symbool geeft aan dat het effect eenmalig is.
Dit symbool geeft aan dat het effect in werking is zolang het op het veld ligt.
Een kaart met dit symbool kan alleen ingespeeld worden als er al een kaart met de
corresponderende kleur door jou ingespeeld is.
Je moet twee kaarten ingespeeld hebben als er dit symbool er op staat.

Overige regels:
-Je handlimiet is 5 kaarten
-Je kan niks kopen met een zwarte druppel
-Kaarten mogen de regels breken
-De meest recente kaart overklast de andere regels

