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Speelmateriaal: 80 unieke kaarten.
(16 symbolen in 5 verschillende kleuren)

Inleiding
Sign is een snel kaartspel waarbij je
reactievermogen, oplettendheid en intelligentie op
de proef worden gesteld. Door kaarten uit je hand te
ruilen met de kaarten op tafel probeer je een kwintet
(vijf kaarten met hetzelfde symbool) te verzamelen.
Vervolgens geef je een sein aan je teamgenoten,
zodat zij jouw kwintet kunnen scoren. Houd ook je
tegenstander goed in de gaten, om te signaleren
wanneer zij een kwintet hebben en je zo hun punt kan
stelen. Tegenstanders houden jou natuurlijk ook in
de gaten, dus verhul je kwintet door: een slim sein te
kiezen, nepseinen te geven en je tijdens het spel
verdacht te gedragen.

Doel van het spel
Sign bestaat uit meerdere rondes waarin je één punt kan
verdienen. Voorafgaande aan het spel wordt beslist tot hoeveel
punten er gespeeld wordt of hoeveel rondes er in totaal
gespeeld worden. Pas op met een even aantal rondes, dit
vergroot de kans op een gelijkspel. Een ronde duurt gemiddeld
vier minuten. Dus bijvoorbeeld als je tot de drie punten speelt,
dan speel je met twee teams drie tot vijf rondes en duurt een
spel gemiddeld 12 tot 20 minuten.

Elk team spreekt voorafgaande aan de eerste ronde
afzonderlijk een sein af. Dit sein moet geheim gehouden
worden voor het andere team, want het helpt teamgenoten om
naar elkaar te communiceren wie een kwintet heeft verzameld.
Het sein moet voldoen aan de volgende vier regels:
• Een sein moet zichtbaar zijn voor alle spelers.
(boven tafel)
• Een sein mag geen geluid zijn.
(bijvoorbeeld: niet klappen of praten)
• Een sein mag geen lichamelijk contact met andere
spelers zijn (ook niet bij de tegenstander)
• Een sein mag niet digitaal worden gegeven.
(bijvoorbeeld: sms of app)
Beginnende spelers mogen na elke ronde het afgesproken sein
herzien, zodat er een gevoel ontwikkeld kan worden voor welk
type sein wel en niet werkt. Als spelers meer ervaring hebben,
dan adviseren wij om dit niet meer toe te laten of bijvoorbeeld
af te spreken dat het een punt kost om je sein te herzien.

Een ronde
Sign wordt gespeeld in meerdere rondes. Elke ronde bestaat
uit de volgende stappen: voorbereiding, kaarten ruilen, kaarten
vernieuwen, kwintet scoren, einde van de ronde. Waarbij de
stappen kaarten ruilen en kaarten vernieuwen herhalend zijn.

Doel van een ronde

Teams
Sign wordt gespeeld met twee of meer gelijk verdeelde teams.
In de spelerstabel staan de teamindeling opties afhankelijk van
het aantal spelers. Als een gelijke verdeling van spelers niet
mogelijk is, is het gebruikelijk dat de meest ervaren spelers bij
elkaar in het kleinere team worden ingedeeld. Als variant kan
er ook met een wisselspeler gepeeld worden, waarbij één team
per ronde een speler wisselt. Alle spelers worden over de tafel
verdeeld zodat zo min mogelijk spelers van hetzelfde team
naast elkaar zitten.

Spelers Teams
4
2-2
5
3-2
6
3-3 of 2-2-2
7
4-3 of 3-2-2
8
4-4
9
3-3-3

Seinen

Kaarten
5 kaarten
6 kaarten
6 kaarten
7 kaarten
7 kaarten
8 kaarten

Het doel van een ronde is om een kwintet te scoren bij een
teamgenoot of tegenstander. Een kwintet bestaat uit precies
vijf kaarten met hetzelfde symbool in vijf verschillende
kleuren. Een kwintet is dus onmogelijk als een speler vier
kaarten op hand heeft en ongeldig als een speler zes kaarten
op hand heeft.

Voorbereiding
De deler schudt alle kaarten en deelt elke speler vijf dichte
kaarten. Daarna wordt er een aantal kaarten dicht in het
midden van de tafel gelegd, zie de spelerstabel voor het
precieze aantal. Vervolgens laat de deler de onderste
speelkaart van de trekstapel aan iedereen zien. Nadat alle
spelers hun kaarten hebben bekeken worden de kaarten in het
midden van de tafel opengedraaid door de deler en begint het
ruilen.

Kaarten ruilen
Wanneer de kaarten op tafel worden opengedraaid, mag elke
speler tegelijkertijd ruilen met de kaarten op tafel. Spelers
hebben dus geen eigen beurt. Het ruilen met de kaarten op
tafel moet voldoen aan de volgende vier regels:
• Het ruilen van kaarten moet altijd één voor één
gebeuren.
(een speler mag dus niet tegelijkertijd twee of meer kaarten
oppakken of wegleggen)
• Een speler mag niet minder dan vier of meer dan zes
kaarten op hand hebben.
• Alle kaarten moeten zichtbaar over tafel gaan.
(altijd met het symbool naar boven)
• Kaarten worden uitsluitend geruild met de tafel.
(er mag dus niet onderling geruild worden tussen spelers)

Kaarten vernieuwen
Als alle spelers niet meer willen ruilen met de tafel en precies
vijf kaarten op hand hebben, pakt de speler links van de deler
de kaarten van de tafel en legt deze gedekt op de aflegstapel.
Vervolgens pakt de deler hetzelfde aantal nieuwe kaarten van
de trekstapel en draait deze open op tafel. Het spel wordt direct
hervat en alle spelers mogen weer gaan ruilen. Als er nieuwe
kaarten neergelegd moeten worden, terwijl de trekstapel leeg
is dan eindigt de ronde in remise en worden er geen punten
verdeeld.

Kwintet scoren
Een speler kan op elk moment tijdens een ronde een kwintet
scoren. Dit doet een speler door hardop “Sign!” te roepen en
een andere speler aan te wijzen. Bij de aangewezen speler
wordt vervolgens gecontroleerd of deze een geldig kwintet
heeft. Is het kwintet geldig, dan krijgt het team van de speler
die “Sign!” geroepen heeft een punt. Heeft de speler geen
kwintet of is het kwintet ongeldig dan wordt gecontroleerd of
de speler die geroepen heeft en de aangewezen speler in
hetzelfde team zitten. In dat geval krijgen alle andere teams
een punt. Als deze spelers niet bij elkaar in het team zitten dan
krijgt alleen het team van de aangewezen speler een punt.

Einde van het spel
Als een team het afgesproken aantal punten heeft behaald dan
is dit team de winnaar van het spel. Of als het aantal
afgesproken rondes is voltooid dan wint het team met de
hoogste score. Als er twee teams hetzelfde aantal punten
hebben behaald dan eindigt het spel in remise.

Speltips
• Het is van belang om te onthouden welk symbool iemand
spaart. Hierdoor kan je beter inschatten wat iemand aan het
sparen is en/of iemand (bijna) een correct kwintet heeft.
• Door te onthouden welke symbolen in de aflegstapel zitten
kan je vermijden dat het onmogelijk is om je kwintet
compleet te maken.
• Het kan nuttig zijn om binnen een team van tevoren
(bijvoorbeeld tijdens het bespreken van het sein) af te
spreken, wie welke tegenstander in de gaten houdt.
• Het uiteindelijke doel van het spel is niet om een kwintet te
verzamelen, maar om te signaleren wie een kwintet heeft.

Spelvarianten voor gevorderden
Kleine aanpassingen in de regels zorgen voor een totaal andere
spelbeleving. Bekijk daarom varianten van de regels op
www.themountainmen.nl/rules. Heb je zelf een leuke variant
bedacht? Mail deze dan naar info@themountainmen.nl, plaats
het op Boardgamegeek of post het op Social Media, zodat
andere spelers er ook van kunnen genieten.
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Einde van een ronde
Indien er nog geen winnaar is dan draait de deler met de klok
mee en start de voorbereiding van een nieuwe ronde.
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WAARSCHUWING!
Niet geschikt voor
kinderen
jonger
dan
drie
jaar.
Gevaar voor verstikking.

