
REGELS VAN HET SPEL GR ASS
Zie www.grasscardgame.com voor andere talen.

® TM 

waaRschuwing!
�dit�stategiespel kan Euforie teweegbrengen�!�

In Grass is je doel duidelijk: wiet zoeken, een markt openen en rijk 
worden. Makkie. Het probleem is dat je niet de enige bent en dat je concurrenten
je willen verslaan. Om de wiet-business te domineren, moet je anderen voor 
de gek houden, uit de nor blijven en je voorraad beschermen - terwijl je je 
imperium opbouwt.

doel van het spel
Grass is een strategiespel: je moet niet alleen de eerste zijn om $ 250.000 aan 
winst te realiseren, maar je moet ook je concurrenten ervan tegenhouden om 
geld op te stapelen. Dit kan één of meer rondes duren, afhankelijk van het 
niveau van je concurrentie. Op het einde van elke ronde wordt de winsten van elke
speler opgeteld. Als een speler $ 250.000 winst gemaakt heeft, dan eindigt het
spel en wordt die speler uitgeroepen tot de winnaar, de Baron(es) van de Deal. Als
meerdere spelers dit bedrag in dezelfde ronde overschrijden, wint de rijkste ervan.

voorbereiding
De (kaarten-) dealer geeft 6 kaarten aan elke speler. De dealer wordt willekeurig
bepaald - de laatste die een joint rolde, degene met het langste haar, het beste 
stoner-verhaal, enzovoort. De rest van de kaarten wordt als een stapel (met de 
afbeelding naar beneden) in het midden van de tafel gelegd - dit wordt de 
WIET VOORRAAD genoemd. Ernaast leg je de afgelegde kaarten (open) op de 
AFVALHOOP. Elke speler maakt ruimte voor zich vrij waar hij dadelijk zijn 
PROBLEMENSTAPELen zijn MARKT zal plaatsen.De speler links van de dealer 
begint, waarna het spel in de richting van de wijzers op een klok verloopt. 
In een volgende ronde verloopt het spel tegen de klok in, en zo afwisselend, 
waarbij de winnaar van de vorige ronde dealer wordt.

Hoe een spelronde verloopt

Op je beurt, doe je volgende: een kaart nemen, er één spelen, en, facultatief 
een deal doen.

1. Een kaart nemen
Pak de bovenste kaart van de WIET VOORRAAD. Je hebt nu 7 kaarten in je hand
(totdat je er één aflegt). Als je wilt, kan je nu een deal sluiten ofwel nadat je een
kaart hebt gespeeld.

2. Een kaart spelen
Je mag kiezen uit 4 mogelijke plaatsen om een kaart te spelen (we beschrijven 
wat er beurt als je ze kiest):
A) Op je eigen PROBLEMENSTAPEL. Je zal het nodig hebben om Markt Open 

     (Market Open) hier te spelen om je MARKT in gang te zetten en dope te 
     sjacheren. Hier is ook waar je de Druk verlaagt (Heat Off) of zelfs de ronde 
     kan beëindigen door een Markt Sluiten (Market Close)-kaart te spelen.
B) Op je MARKT. Op voorwaarde dat hij open is, leg dan je zakengeld neer en 
     bescherm het nadien.
C) Op de PROBLEMENSTAPEL van een tegenstander. Daag anderen uit door de
     Druk te verhogen (Heat On) om hun MARKT te bevriezen.
D) Op de AFVALHOOP. Kan een kaart zijn die je niet wilt, of een kaart uit de 
     categorieën NIRWANA of PARANOIA - die kan jou high maken of een domper 
     zijn voor alle anderen.

3. Een deal doen
Nadat je een kaart hebt genomen en (voor- of nadat) je er één speelt, mag je ook
één Deal doen. Niet verplicht, maar het is goed voor de zaken! Een Deal is een
Handel of een Ruil:
  HANDEL. Onderhandel om één van jouwe kaarten in te wisselen tegen één 
     gehouden door een andere speler. Anderen mogen met jou handelen, maar niet
     met mekaar.
  RUIL. Of ze het nu al dan niet leuk vinden kan je een zichtbare, onbeschermde
     Zaak (Peddle) op je MARKT ruilen tegen één die zichtbaar en onbeschermd 
     ligt op die van een andere speler.
Als dat allemaal afgerond is, is het de beurt aan de volgende speler. En zo verder tot-
dat de ronde eindigt.

Het spel wordt gespeeld in Rondes
In elke ronde opent elke speler zijn eigen MARKT en probeert hij rijk(er) te worden.
Elke ronde eindigt ofwel indien een speler een Markt Sluiten (Market Close)
-kaart speelt, of als de laatste kaart op de WIET VOORRAAD opgebruikt is (diegene
die de laatste WIET VOORRAAD-kaart neemt speelt zijn beurt zoals normaal, en 
eindigt de ronde. Dan is het tijd om te scoren - want scoren goed is voor de handel!

Tel de scores na elke ronde op
Tel de Zaken (Peddles) op die liggen beschermd (beschermde winst) en onbe-
schermd (risicowinst) in je MARKT. Als je de Bankier (Banker)-kaart hebt, mag 
je $ 5.000 afscheppen van de risicowinst van de andere spelers, behalve degenen
die er geen hebben. 
Toon dan je resterende kaarten en trek de boeten af voor het PARANOÏDE zijn 
(Verraad (Sold out) - $ 25.000, Bedrogen (Doublecrossed) - $ 50.000, Totale 
vernietiging (Utterly wiped out) - $ 100.000) evenals de waarde van de hoogste
Zaak (Peddle) die je nog in je hand hield, waardoor je je nettowinst bekomt.
Nu is de tijd om de situatie van alle spelers te vergelijken. Diegene met de grootste
winst krijgt een bonus van $ 25.000. Dus, weet je hoeveel de ronde heeft opgele-
verd en of je het spel heeft gewonnen.
Zoek een notitieblok - en, als er nog iemand is die je vertrouwt, bestel hem tot score-
houder. Maak een scorecard voor elke nieuwe ronde op. 

Het spel winnen
Eens de totale winst van een speler bereikt ten minst $ 250.000 (of het overeen-
komen bedrag) eindigt de partij, en wordt de winnaar met het hoogste totaal als
Baron(es) van de Deal uitgeroepen.

Indien nog niemand $ 250.000 winst heeft, zamel alle kaarten in voor een ver-
dere ronde. Je score neem je over van de voorgaande ronde. Meng de kaarten en
verdeel ze opnieuw. Ja, dat heet wel ALLE kaarten, Markt Open (Market Open) en
de anderen op tafel incluis. Het is wel taai, maar dat is de wet van de markt. Op het
einde van bijkomende ronden worden van elke speler zijn totalen bijeen gevoegd
totdat er iemand $ 250.000 bereikt. 

Onder de nul? Als je totaal op het einde van een ronde een minbedrag is, mag 
je het op 0 afronden. Indien je winst hebt in één ronde maar je in negatief bent 
in de volgende, je totaal vermindert dienovereenkomstig. Bij het begin van elke
ronde, worden telkens alle minrekeningen vrijgevig afgerond op nul. Zelfs slapende
blowers zouden een kans krijgen.

voorbeeld: stel je een spel met Amy en haar vrienden voor
Je springt binnen bij Amy en vindt dat zij spelen weer Grass. Halfweg zien we dat
John aan hoog zweven is. Hij is aan de beurt - zal hij blijven boffen? 

MARKT

PROBLEMENSTAPEL

WIET VOORRAAD AFVALHOOP

RONDE Nr.:
Beschermde winst
+ Risicowinst
+/- Afschepping /  premie van de Bankier
- Hoogste Zaak (Peddle) in de hand
- “Paranoia”-boeten

= Nettowinst
+ Bonus voor de winnaar van de ronde

= Totaal

Amy �bob janis �john
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1         john is goed bezig zaken te doen en heeft 3 kaarten on zijn MARKT, inclusief
de onvatbare “Dr. Feelgood”. Hij neemt een kaart en beslist om Janis in de 
remmen te slaan door Druk verhoogd: Wetsschending (Heat On: Felony) op 
haar PROBLEMENSTAPEL te spelen. Het brengt hem niets om één van zijn 
Zaken (Peddles) te dealen. De beurt gaat over aan de volgende.

          janis staat nu geblokkeerd en in haar MARKT kan dus geen kaart spelen 
en ook geen RUIL uitvoeren omwille van de Druk verhoogd: Wetsschending. Zij
neemt een kaart en speelt Verraad (Sold Out) op de AFVALHOOP. Haar Zaken
zijn allemaal beschermd; ze hoeft zich er geen van te ontdoen. Wegens het Verraad
geeft iedere speler een verhulde kaart aan de speler links van hem (Janis maakt 
er gebruik van om aan Bob de Totale vernietiging (Utterly Wiped Out)-kaart te geven;
zij giechelt geniepig).

          bob doet nog geen zaken, hij blijft gewoon draaien ter plaatse en, hélaas, de
kaart die hij trekt is alweer geen Markt Open. Hij biedt een HANDEL aan – een
Markt Open tegen zijn "Panama" Zaak met waarde $ 50.000. Amy gaat erop in. Hij
speelt onmiddellijk de Markt Open op zijn PROBLEMENSTAPEL. Op zijn volgende
beurt kan hij beginnen om zaken te doen. 

          Amy neemt van de WIET VOORRAAD en speelt op haar MARKT de "Panama"
Zaak die zij zojuist van Bob ontving. Zij RUILT haar "Thuisoogst" ("Home Grown”)
Zaak tegen John zijn “Dr. Feelgood”. John zingt "No, no, no" tegen Amymaar is on-
machtig om de teloorgang tegen te houden, dus bid dat zijn volgende kaart goed zal
zijn. 

          john heeft geen Markt Sluiten (Market Close)-kaart, anders had hij haar 
kunnen spelen voordat Janis zijn “Dr. Feelgood” zou hebben genomen. Hij neemt
van de WIET VOORRAAD en is er voorzichtiger mee deze keer en besluit om zijn
“Panama” Zaak te beschermen door een Beschermd (Protected)-kaart te leggen.

          janis slaat over doordat zij Verraad speelde de laatste keer (zij mag nog
“nemen”, nog “leggen”, nog “deals doen”).

          bob neemt precies één van de Druk verlagen: Wetsschending (Heat 
Off: Felony)-kaarten waarnaar Amy had gezocht - Bob biedt haar een HANDEL 
aan en zij geeft hem haar "Jamaicaanse" (“Jamaican”) Zaak met waarde $ 25.000.
Bob legt de Zaak neer. Bob is extatisch – voor nu.

    Klaarblijkelijk heeft Amy evenmin medelijden; nadat zij haar kaart op 
de WIET VOORRAAD heeft genomen, RUILT zij haar "Thuisoogst" Zaak tegen 
de "Jamaicaanse" die Bob zojuist speelde. Daarop legt ze haar Markt Sluiten -kaart
neer en eindigt zodoende de ronde hopend op de bonus van $ 25.000. 

Er komt nu de optelling van de winsten in die ronde. 
Hun scorelijst:

Qua beschermde winst had John $ 75.000, Janis 30.000 $ en hadden de anderen
er geen.en hadden de anderen er geen.

Voor de risicowinsten, John had $ 5.000, Bob ook, Amy $ 175.000. Janis heeft geen
onbeschermde Zaak.

Verwonderlijk heeft Janis de Bankier (Banker)-kaart. Daarvoor kwast ze $ 5.000 
van de risicowinst van elke van de andere spelers af: $ 5.000 van John, én Bob, 
én Amy. Janis ontving ook $ 5.000 als Bankiers-premie - dus ging haar totaal 
omhoog met $ 20.000.

Dan de kaarten voor Zaken en die boeten inhouden: wij zien dat John er 
geen had, dus verandert zijn score niet; Janis had 3-maal Zaken van telkens $ 5.000,
waarvan maar één werd afgetrokken (min $ 5.000 voor haar). Bob had altijd 
nog een Zaak, alsook die Totale vernietiging-kaart (min $ 100.000), dus viel 
hij met $ 125.000. Gelukkigerwijs is deze pas de eerste ronde, dus stopt zijn val 
met $ 0. Oef! Indien hij zou in een voorgaande ronde rijk zijn geweest zouden de 
$ 125.000 worden afgetrokken van zijn eerdere winst. Amy had nog een Zaak van
$ 5.000 in haar hand, en ook een Bedrogen (Doublecrossed)-kaart (min $ 50.000)
– haar mankerende lef liet haar niet toe om hem te spelen. Dus gaat haar totaal 
met $ 55.000 omlag en wordt $ 115.000.

Met die tussenstand komt aan Amy alle eer toe, alsmede de bonus van $ 25.000,
die haar een totaal voor deze ronde geeft van $ 140.000. Er is nog werk voor haar
want zij heeft nog geen $ 250.000 winst; dus de scores van alle spelers worden ge-
noteerd en de kaarten worden opnieuw gegeven.

�de speelKaarten

Hier beneden heb je de Nederlandse namen voor alle 104 Karten in Grass, plus 
de oorspronkelijke Engelse naam zoals hij staat op de kaarten zelf, en het aantal
van deze betreffende kaart in het pakje. Daarna volgt een beknopte uitleg. Er 
zijn ook 4 vervangkaarten bij ("use as Replacement Card only") die je kan aan-
passen indien één of andere kaart verloren raakt.

Markt�Kaarten
Elke speler moet een Markt Open-kaart leggen om te beginnen handelen en zijn
Zaken (Peddles) eventueel te beschermen. 

Markt Open  (Market Open) (10)
De sleutel om handel beginnen te drijven. Deze kaart leg je 
zichtbaar vóór je zitplaats en is steeds de eerste op de 
PROBLEMENSTAPEL (maar, let wel, de anderen zullen je 
marktactiviteit willen en kunnen belemmeren!). Totdat je je 
MARKT opent mag je geen Zaak daar leggen. Als je vooraan 

wilt drijven, kan je een HANDEL trachten te onderhandelen om een andere 
speler een Markt Open-kaart te bekomen. Totdat je MARKT open staat mag 
je geen PARANOIA-kaarten (Verraad, Bedrogen of Totale vernietiging) op de 
AFVALHOOP wegdoen. 

Markt Sluiten (Market Close) (5)
Mag enkel gespeeld worden op voorwaarde dat je MARKT 
open staat en je PROBLEMENSTAPEL geen Druk verhogen
kaart toont. Als je Markt Sluiten speelt, eindigt meteen 
nadien de huidige ronde. Nuttig om de bonus van $ 25.000 
binnen te halen indien je denkt dat je de hoogste winst van de 
ronde hebt.
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RONDE Nr.:
Beschermde winst
+ Risicowinst
+/- Afschepping /  premie van de Bankier
- Hoogste Zaak (Peddle) in de hand
- “Paranoia”-boeten

= Nettowinst
+ Bonus voor de winnaar van de ronde

= Totaal

Amy �bob janis �john
0 0 30.000 75.000

175.000 5.000 0 5.000
- 5.000 - 5.000 20.000 - 5.000
- 5.000 - 25.000 - 5.000 0

- 50.000 - 100.000 0 0
115.000 - 125.000 45.000 75.000
25.000 0 0 0
140.000 0 45.000 75.000
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Zaak (Peddle) (29)
Verschillende waardes gaande van $ 5.000 tot $ 100.000. Maar, nooit zal je eigen
balkon-teelt meer verdienen dan de beroemde “Dr. Feelgood”-kruid. Een Zaak
mag worden gespeeld enkel en alleen op je MARKT op voorwaarde dat je 
voordien een Markt Open-kaart hebt gespeeld en hij niet is gedekt (d.w.z. met 
problemen). Er is geen limiet op de aantal Zaak-kaarten die kunnen staan op 
je MARKT, maar je loopt natuurlijk risico door je poen bloot te stellen. Dan weer,
hem in je hand te houden doet het ook. Al in al loopt deze hele zaak vol met risico's.

Bescherming (Protected) (6)
Wordt gebruikt om Zaken tegen de 
anderen te immuniseren. Het lichaam
is zwak en het glas humeur zit 
droog. Dus tracht de Zaken op je-
MARKT buiten gevaar te zetten met
Bescherming-kaarten - tot $ 50.000.

Jammer genoeg kan je de vrij rovende “Dr. Feelgood” nooit beschermen. Omdat 
je je Zaken moet leggen alvorens je Bescherming te leggen is er altijd een 
moment waar je geld een risico loopt! Eén Bescherming kan 1 of meerdere 
Zaken dekken, maar de totale waarde van de te beschermen Zaken mag de 
beschermingswaarde niet over-schrijden. Op de koop toe mag je nadien geen 
bijkomende Zaken onder een Bescherming schuiven; dus is het niet slim om 
een Zaak van $ 5.000 met "Lust verovert alles" (Lust Conquers All) te beschermen,
met een dekkingswaarde van $ 50.000 - behalve als je zou toch paranoïde zijn. 

problemenKaarten

Het valt je lastig als de flikken de Druk verhogen met het stilleggen van je activiteit
als gevolg. Ten minst totdat je de Druk weer verlaagt ... en dan je wraak neemt. 

Druk verhogen: Heat On: (3 x 4 types)
Er zijn 4 manieren om de Druk op anderen te verhogen en hun MARKT een 
tijdelijke stop te berokkenen. Als je op je eigen beurt Zoeking en Beslag
(Search & Seizure), Aangehouden (Detained), Inval (Bust) resp. Wetsschending
(Felony) op de PROBLEMENSTAPEL van een tegenstaander speelt, kan je 
eventueel een monopolie voor jezelf bewerkstelligen, wraak oefenen of 
gewoon een zorgeloos zieltje lastigvallen. Op voorwaarde dat hij een Markt 
Open zichtbaar vóór hem heeft, speel je Druk verhogen-kaart erop. 
Zolang zij er blijft, kan de tegenstaander geen RUIL doen nog geen
Zaken en Beschermingen leggen voordat de hinder wordt opgelost met 
een Druk verlagen-kaart. Opmerking: je mag geen Druk verhogen bij iemand 
waar de Druk al verhoogd staat - één probleem op een keer is voldoende!

Druk verlagen: Heat Off: (5 x 4 types)
Samen met Boete betalen/Druk verlagen (Pay Fine/Heat Off) en Vol stoned 
(Stonehigh) is Druk verlagen één van de 3 typen kaart die een Druk verhogen
kan neutraliseren. De pak heeft 5x elke soort Druk verlagen-kaart die overeen-
komen met elke soort Druk verhogen (Heat On) (d.w.z. de reden op de Druk 
verlagen-kaart moet dezelfde zijn als op de Druk verhogen-kaart waarop hij 
wordt gespeeld). Als je geen juiste Druk verlagen-kaart hebt kan je hem proberen 
te bekomen met een HANDEL. Eenmaal de druk is verlaagd kan je je Markt 
Open-kaart terug zichtbaar maken en dan ben je weer aan het zaken doen. Oef!  

Boete betalen/Druk verlagen (Pay Fine/Heat Off) (4)
Wordt op exact dezelfde manier gespeeld als een Druk verlagen
-kaart maar telt voor gelijk welke 4 typen Druk verhogen-kaarten 
en vereist dat je je ontdoet van een Zaak (Peddle) die al op je
MARKT ligt (alsook ev. haar Bescherming). De ontdane kaarten 
gaan op de AFVALHOOP.

Nirwana Kaarten

Iedereen wil een beetje nirwana. Het zet je vrij en vult je zakken.

Vol stoned (Stonehigh) (4)
Vol stoned is een hybride kaart: én brengt zij je nirwana, én zal 
zij de Druk verlagen. Wordt gespeeld op de AFVALHOOP om 
je PROBLEMENSTAPEL van een Druk verhoging te bevrijden. 
Om te vieren geeft iedere speler je de laagste onbeschermde Zaak
van zijn MARKT en legt hem op jouw eigen MARKT. Als ze 

geen onbeschermde Zaak voor ze hebben, geen zorg - het is nog te vieren, want 
je krijgt een extra beurt. Doe het maar! Dans de nirwana-dans!

Euforie (Euphoria) (1)
Wordt precies net als Vol stoned gespeeld, met het verschil dat 
elke speler moet je zijn onbeschermde Zaakmet de hoogste waarde
geven. Nu is een goede moment om alle kanten uit te gaan - dat 
is de Euforie pur! 

Paranoia Kaarten

De meeste mensen zijn er paranoïde over deze kaarten nog in de hand te hebben op
het einde van de ronde. Is de angst van de ene een gelegenheid voor de anderen?

Verraad (Sold Out) (4)
Een verraad ziet men nooit graag, net als deze kaart. Als je hem 
op de AFVALHOOP speelt moet je je ook ontdoen van de laagste
onbeschermde Zaak op je MARKT. Je moet ook je volgende 
beurt missen. Daarop geeft elke speler (ook jij) een verhulde 
kaart uit zijn hand aan de speler die hem volgt in de rotatie. 

Vanzelfsprekend, gezien het humeur, zal jezelf geen geweldige kaart bekomen. 
Let wel: als je nog Verraad in je hand hebt op het einde van de ronde, verlies je 
daarmee $ 25.000 boete!

Bedrogen (Doublecrossed) (3)
Bedrogen verhoogt de spanning. Als je haar speelt  op de 
AFVALHOOP moet je bijkomend je hoogste onbeschermde 
Zaak mede weggooien. Daarop, mis je twee beurten. En, op de
koop toe, past elke speler (jij incluis) een verhulde kaart uit zijn
hand aan de speler die hem volgt in de rotatie (hmmm, wat te

geven?). Opgelet! Als je nog Bedrogen hebt in je hand op het einde van de 
ronde, wordt je met $ 50.000 beboet. Misschien beter om hem toch te spelen!

Totale vernietiging (Utterly Wiped Out) (1)
Deze kaart is echt slecht nieuws! Als je hem op de AFVALHOOP
speelt, zeg je bye-bye aan je hele PROBLEMENSTAPEL zoals 
je MARKT (je Markt Open, Zaken en de hele Bescherming
mee inbegrepen) - alles gaat op de AFVALHOOP. Kan het 
misschien nog erger? Hélaas mis je ook de volgende twee 

beurten alvorens met een nieuwe Markt Open-kaart te herbeginnen. Je 
kan, natuurlijk, deze kaart aan een buur geven als je een vijand voor het 
leven wilt - ofwel dat, of krijg je een boete van $ 100.000 als hij nog in je 
hand zit op het einde van een ronde. Wat te doen? Echt zwaar, man, echt waar: 
echt zwaar.

afschuim Kaarten

Iedereen wil een stuk van jouw taart. Veel beter om iets bij te hamsteren.

Plantage stelen (Steal Your Neighbor’s Pot) (4)
Het gras groeit altijd groener op de andere kant – dus, bedien 
jezelf! Zolang je MARKT open en probleemvrij is kan je deze 
kaart op de AFVALHOOP spelen en één onbeschermde Zaak 
inpikken van gelijk welke andere speler, rechtstreeks vanuit 
zijn MARKT en in dejouwe. Alhoewel, zijn MARKT moet ook 



open en probleemvrij zijn – je mag niet gaan pikken van iemand die bestaande 
problemen heeft. Zelfs dealen is erezaak. 

De Bankier (The Banker) (1)
Als je kan, hou deze kaart vast. Zij geldt alleen als je haar hebt 
in je hand op het einde van een ronde – bij het optellen van de
scores. De houder schuimt bijkomend $ 5.000 van iedere speler
met onbeschermde Zaken. Plus bekomt hij $ 5.000 premie 
bovenop. Vraag je je af “Hoezo?”: wel, moet er ergens een reden
zijn? Dus, één van de spelers die deze kaart niet heeft en die 

zou bv. $ 25.000 hebben gehad krijgt nu enkel $ 20.000. We streven naar 
waarheidsgetrouwheid: is het leven terecht? 

die voRgeschicHte

®TM 

Terug in de 60er jaren hadden we vaak wat rook-achtige ogen. Op een zomer-
avond was het onze gewoonte om toe te kijken hoe de zon onderging achter 
de Thimble-eilanden van Stony Creek, Connecticut, (wat we ook "Stoned Crik"
noemden). We strekten ons op terras uit, beschouwden het gras in de tuin en
wisselden met mekaar ideeën en gedachten. 

Als kunstenaars, schrijvers, filosofen, architecten en psychologen van alle kanten,
praatten we over wat zich draaide in de wereld - Vietnam, Nixon, het feminisme,
de liefde - alles met als achtergrond de hits van de 60s. 

Mijn naam is Jeff London en ik heb Grass uitgevonden. In die tijd was "bijtende
pretmakerij" mijn thema - kunst om mensen vrolijk te maken en hen wat angst
aan te jagen vóór de idee van absolute vrijheid. Dan kwamen de 70er jaren, en
de liefde was niet meer zo vrij - iedereen was ermee bezig iets te verkopen. Dus
tekenden we de Grass-kaarten en dit spel werd geboren. 

Springen we 30 jaren naar voren: California is ermee bezig cannabis te legalise-
ren, medische marihuana is er en CBD-winkels zijn in opkomst. Nooit dachten
we dat het gezag ons ernst zou nemen toen we zeiden: LEGALISEER HET! 
Hoe dan ook bijt The Dude door en nu hebben we ons een spelreglement 
dat zelfs sobere lui daadwerkelijk begrijpen kunnen, en daarom mag fijn volk
zoals jullie van een reuze bedwelmende tijd genieten! 

Bekijk mijn kunst alsook het verhaal van Grass op 
www.grasscardgame.com.
Speel met ons mee @grasscardgame & #grasscardgame

Waarschuwing: drugs doden. De Amerikaanse Surgeon General waarschuwt
dat roken longkanker, hartziekten en emfyseem veroorzaakt en de zwanger-
schap kan bemoeilijken; en marihuanagebruikers lopen het risico van verslaving,
ontwikkelingsachterstand en andere negatieve gevolgen.
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varianten op het spel

Hier zijn enkele varianten om nieuw leven in het spel te spuiten door de regels 
een beetje  aan te passen. 

Geef me de vijf

De kaartenverdeling bij het begin van de ronde wordt uitgebalanceerd met een 
tanende trekking. Bij het opzetten bekomt iedere speler 6 kaarten zoals gewoon,
dan zet hij er één van bij (die hij wil houden), en geeft de andere 5 aan de speler 
op zijn linker kant. Op dezelfde manier zet iedereen één van die 5 kaarten bij, 
en geeft de andere 4 verder, e.z.v. totdat de laatste ene kaart is verder gegeven. 
De trekking verloopt in de tegenrichting in een volgende ronde.

Geborgen deals

Krik de trouweloosheid, tensie en bluf hiermee lichtjes op! Let wel: een speler 
mag op zijn beurt alle HANDELS naar wens uitvoeren. In deze variant 
gaan twee spelers een HANDEL aan met verhulde kaarten tussen hen.
Zo kan een speler verklaren dat hij een Markt Open-kaart geeft maar wat hij 
in feite geeft kan een Bedrogen-kaart zijn. Maar, goed om bij te houden: 
men oogst wat men zaait! Als je wordt opgelicht kan je het luid zeggen 
of zwijgen; je mag zomaar zeggen dat je werd opgelicht zelfs als het onwaar
is maar je mag op geen enkel geval de verhulde kaart aan de andere 
spelers ontsluieren. Anders, zou het soepzootje kunnen uitbarsten.

Al dan niet gelukkig

Deze variant voegt een vleugje chaos, oneerlijkheid en anarchie toe - maar geen 
soepzootje. Wanneer een PARANOIA-kaart wordt gespeeld, in de plaats ervan 
een kaart te geven aan de volgende speler, neemt elke speler (beginnend met 
diegene wiens beurt het is en verlopend daarna in de richting van de wijzers) een
willekeurige kaart vanuit de hand van de speler achter hem in de rotatie.

ontspan de druk

Is de Druk iets te zwaar? Indien je de dingen wat makkelijker wilt maken voor 
de ene of de andere of alle spelers, laat toe dat IEDERE Druk verlagen-kaart 
telt om GELIJK WELKE Druk verhogen kaart te ontkrachten. Daarmee blijft 
iedereen meer actief betrokken. Beschouw het net als andere vormen van zaken
doen, maar in een zeer ontspande toestand.
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