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2 tot 10 spelers vanaf 7 jaar. 

Het doel van het spel is om als enkele speler of als team als eerste 500 punten te scoren. Punten 
worden gescored door eerder je eigen kaarten weg te spelen voordat de tegenstanders dat voor 
elkaar hebben gekregen. 

De inhoud bestaat uit 108 kaarten:  

• 19 kaarten - 0 (1) en 1 tot 9 (2) - zowel in blauw. als rood, geel en groen  
• 8 "Trek twee kaarten": 2 stuks per kleur  
• 8 "Wissel speelrichting" : 2 stuks per kleur  
• 8 "Sla beurt over": 2 stuks per kleur  
• 4 kaarten "Wild kaart"  
• 4 kaarten "Wild kaart en 4 kaarten trekken"  

Het delen 

Bepaal de gever (bijvoorbeeld door het trekken van de hoogste kaart). De gever geeft na goed 
schudden iedere speler gedekt zeven kaarten. De rest vormt een gedekte afneemstapel, waarvan 
de bovenste kaart naast de stapel opengedraaid is. Iedere speler sorteert zijn kaarten per kleur in 
de hand onzichtbaar vor de andere spelers. De speler links van de gever begint en legt op de 
reeds opengelegde kaart een kaart open neer met een overeenkomstige kleur, nummer of 
symbool. Indien de bovenste kaart geen gewone nummer kaart is zijn de volgende regels van 
kracht: 

"Wild kaart en 4 kaarten trekken": Deze kaart wordt in de stapel teruggestopt en er wordt een 
nieuwe kaart opengedraaid. 

"Wild kaart": De speler noemt een gewenste kleur en legt vervolgens een kaart in die kleur neer 

"Trek 2 kaarten": De speler neemt twee kaarten en zijn beurt gaat verder naar de volgende 
speler 

"Wissel speelrichting": De gever begint met spelen en het spel gaat ve rder tegen de klok in. 

"Sla beurt over": De speler links naast de gever slaat zijn beurt over en de speler links van hem 
legt als eerste een kaart af. 

Het spel wordt voortgezet. Iedere speler legt een volgende kaart neer die overeenkomt qua kleur 
of nummer. Opdrachten vanuit de neergelegde kaarten worden opgevolgd. Indien een speler 
geen kaart heeft om aan te leggen, neemt hij een kaart van de afneemstapel. Past deze, dan 
mag hij deze direct plaatsen. Past deze niet, dan gaat zijn beurt verder voorbij. De eerste speler 
die al zijn kaarten wegspeelt is de winnaar van deze ronde (zie puntentelling). 

Symboolkaarten 

"Trek 2 kaarten": De volgende speler neemt twee kaarten en zijn beurt gaat verder naar de 
volgende speler. Deze kaart kan niet teniet gedaan worden door een andere kaart. De daarop 



volgende speler mag wel een "Trek 2 kaarten"-kaart op deze kaart leggen, die dan ook weer 
hetzelfde effect heeft op de daarop volgende speler. 

"Wissel speelrichting": De spelrichting wisselt van richting. Met de klok mee wordt tegen de 
klok in of vice versa. Op deze kaart mag ook weer direct een andere "Wissel speelrichting"-kaart 
gespeeld worden. 

"Sla beurt over": De volgende speler slaat zijn beurt over. Op deze kaart mag ook weer direct 
een andere "Sla beurt over"-kaart gespeeld worden. 

"Wild kaart": Deze kaart kan overal op gespeeld worden. De speler, die deze kaart uitspeelt 
mag de kleur noemen die vanaf nu gespeeld moet worden.  

"Wild kaart en 4 kaarten trekken": Deze kaart kan overal op gespeeld worden. De speler, die 
deze kaart uitspeelt mag de kleur noemen die vanaf nu gespeeld moet worden. Verder moet de 
volgende speler vier kaarten trekken en diens beurt gaat gelijk voorbij. Deze kaart mag echter 
niet gespeeld worden als de speler de aanwezige kleur kan volgen. Deze kaart mag wel gespeeld 
worden, ondanks een eventueel overeenkomstig nummer in de hand.  

Uitspelen 

Indien een speler nog slechts één kaart overhoudt moet hij de andere spelers waarschuwen door 
te roepen "UNO" (=één). Indien dit vergeten wordt, moeten er voor straf twee kaarten van de 
stapel genomen worden. Indien een speler zijn laatste kaart worden de eventuele acties nog 
uitgevoerd alvorens de puntentelling wordt uitgevoerd. M.a.w. een speler moet nog twee of vier 
kaarten van de stapel nemen indien de laatst uitgespeelde kaart dit meldt. 

Indien er nog geen speler uit is bij het opmaken van de afneemstapel, wordt de aflegstapel 
exclusief de bovenste kaart geschud en gebruikt als nieuwe afneemstapel. 

Puntentelling en score. 

De waarde van de kaarten zijn als volgt: 

• 0 tot 9 de waarde van de kaart  
• Trek 2 20 punten  
• Wissel richting 20 punten  
• Sla beurt over 20 punten  
• Wild kaart 50 punten  
• Wild kaart + trek 4 50 punten  

Als een speler uit is tellen alle spelers hun punten in de hand. Het totale aantal punten wordt aan 
de winnaar toegekend. De eerste die 500 punten haalt heeft het spel gewonnen. Tot zolang wordt 
er iedere keer een nieuwe ronde gespeeld. Schud alle kaarten en deel opnieuw zeven kaarten uit 
enz. 

Variatie: Iedere speler noteert zijn eigen strafpunten. Indien de eerste speler de 500 haalt is het 
spel ten einde. De speler met op dat moment de minste punten heeft gewonnen. Dit kan ook 
verder doorgevoerd worden. Iedere speler die meer dan 500 strafpunten heeft valt af. De rest 
speelt door totdat nog slechts één speler overblijft. Deze is dan de winnaar. 

 



Straffen 

• Aangeven wat een andere speler moet spelen : straf 4 kaarten nemen  
• Het spelen van "Wild kaart en 4 nemen" terwijl de speler toch de kleur kon volgen: straf 4 

kaarten nemen. De speler die slachtoffer is van deze kaart mag de uitspeler uitdagen. 
Hiervoor mag hij de kaarten van de uitspeler inzien en controleren of zijn uitgespeelde 
kaart toegestaan was. Zo nee, dan moet deze speler de kaart terugnemen en voor straf 4 
extra kaarten nemen. Zo ja, dan moet de uitdager naast de 4 te nemen kaarten nogmaals 
2 extra kaarten nemen.  

• Verzaken. Dit is altijd toegestaan. Men neemt dan gewoon een kaart van de stapel. Deze 
genomen kaart (en geen enkele andere) mag men eventueel gewoon uitspelen. Dit kan 
tactisch zijn, om bijvoorbeeld te hopen op het trekken van een "Wild kaart + 4 trekken" 
om een bijna uit zijnde speler alsnog 4 kaarten te laten trekken.  

Extra regels voor 2 spelers 

• De "Wissel speelrichting" werkt als een beurt overslaan  
• Bij het uitspelen van "Beurt overslaan", mag de speler onmiddellijk een 2e kaart spelen  

 


