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SLA OVER

SLA OVER

TREK EEN KAT-OENEN BROEKJE MET 
PANTERPRINT aan.

Beëindig jOUW beurt zonder 

een kaart te trekken.
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ONTMANtEL

ONTMANTEL

MET EEN LASERPEN.

JE ONTPLOFT NIET; plaats EEN 

EXPLODING KITTEN terug in de stapel 

op een positie NAAR KEUZE.
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NOPE

NOPE

VOER JE TEGENSTANDER EEN 

CLUB SANDWICH MET EXTRA NOPPIESAUS.

Stop een actie van een andere speler. Deze 

kaart mag op elk moment worden gespeeld.
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CLUB SANDWICH MET EXTRA NOPPIESAUS.

Stop een actie van een andere speler. Deze 

kaart mag op elk moment worden gespeeld.
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PAS-Of-SPEEL, en trek daarna. 

PAS-Of-SPEEL, en trek daarna.
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PARTY PACK EDITIE!

HEY! LEES DEZE REGELS NIET!
Lezen is namelijk de slechtste manier 

om een spel te leren spelen!
Bekijk de instructie video op de website 

en leer het spel door het zelf te spelen!  
WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

EXPLODING KITTENS

SPELREGELS
SPELERS: 2-10
INHOUD: 120 KAARTEN

het SPEL SPELEN
De stapel speelkaarten bevat enkele 

Exploding Kittens. Plaats deze stapel op tafel 
met de beeldzijde naar beneden en neem  

om de beurt een kaart totdat iemand
een Exploding Kitten trekt.

Als dit gebeurt, dan ontploft deze speler!  
Hij is dan dood en ligt uit het spel.

Dit gaat zo verder totdat er nog maar 1 speler 
over is, diegene wint het spel.  

Hoe meer kaarten je trekt, des te groter de 
kans dat je een Exploding Kitten trekt.

HEEL SIMPEL
ALS JE ONTPLOFT, DAN VERLIES JE.

EN JE ZULT ER EEN KATASTROFAAL ROUWGEVOEL AAN OVERHOUDEN.

ALS JE NIET ONTPLOFT, DAN WIN JE.
EN JE VOELT JE ONOVERWINNELIJK. GOED GEDAAN, MAKKER!

allE ANDERE KAARTEN
VERLAGEN DE KANS DAT JE ONTPLOFT  

DANKZIJ EXPLODING KITTENS.

Voorbeeld
Je mag een Voorspel de Toekomst 
kaart gebruiken om de bovenste  
drie kaarten van de stapel te bekijken. 
Als je hierdoor een Exploding Kitten 
ziet aankomen, dan kun je deze 
ontwijken door een Sla Over kaart  
te spelen waarmee je jouw  
beurt eindigt zonder een  
kaart te hoeven trekken.

VOORBEREIDING
1

  Verwijder alle Exploding Kittens (9) uit de 
stapel speelkaarten en leg deze aan de kant.

2  Bekijk de resterende stapel en gebruik de 
volgende kaarten, afhankelijk van het aantal 
spelers: 

2-3 SPELERS: Gebruik alleen kaarten MET 
een pootafdruk in de hoek.

4-7 SPELERS: Gebruik alleen kaarten ZONDER 
een pootafdruk in de hoek.

8-10 SPELERS: Gebruik alle kaarten.

3   Verwijder alle Ontmantelkaarten uit de stapel 
speelkaarten en geef er 1 aan elke speler.
Steek de resterende Ontmantelkaarten 
terug in de stapel (als die er zijn).

  Ontmantelkaart
Elke speler begint met een Ontmantelkaart in de hand; de 
meest krachtige kaart in het spel. Dit zijn de enige kaarten 
waarmee je veilig bent voor de Exploding Kitten. Als je een 
Exploding Kitten trekt, dan kun je je Ontmantelkaart inzetten 
 om niet te ontploffen. Vervolgens mag je de Exploding Kitten 
terugplaatsen op een positie naar keuze in de stapel.   
Probeer zoveel mogelijk Ontmantelkaarten te verkrijgen. 

4  Schud de stapel en geef 7 kaarten gedekt 
aan elke speler. Iedereen heeft nu in totaal 8 
handkaarten (inclusief de Ontmantelkaart).

5  Plaats voldoende Exploding Kittens terug 
in de stapel, zodat er 1 minder in het spel is 
dan het aantal spelers. Verwijder eventuele 
resterende Exploding Kittens uit het spel.

VOORBEELD
Bij een spel met 4 spelers, gebruik 3 Kittens. 
Bij een spel met 3 spelers, gebruik 2 Kittens. 
 
Dit zorgt ervoor dat er uiteindelijk 1 speler 
overblijft, die niet ontploft is. 

Let op: bij een spel met 2-3 spelers zijn de Exploding Kittens 
die je in de stapel plaatst, de enige kaarten zonder pootafdruk.

6  Schud de kaarten en vorm hiermee een 
gedekte stapel in het midden van de tafel.  

Dit is de gedekte stapel speelkaarten.

(Zorg dat er ook ruimte is voor een aflegstapel).

7  Kies een startspeler. (voorbeeldcriteria: de 
meest indrukwekkende baard, de meest 
penetrante lichaamsgeur, de grootste 
kattenliefhebber etc.)

JOUW SPEELBEURT
1  Bekijk jouw 8 handkaarten en voer één van 

de volgende acties uit:

PAS
Speel geen kaarten.

oF 

SPEEL
Speel een kaart door deze OPEN op de 
aflegstapel te leggen en de instructies op de kaart 
uit te voeren. 

Lees de tekst op een  
kaart en bekijk wat deze 
kaart voor effect heeft.

 
Na het uitvoeren van de instructies op de kaart 
mag je direct meer kaarten spelen. Je mag zoveel 
kaarten spelen als je wil.

2  Beëindig jouw speelbeurt door een kaart te 
trekken van de stapel speelkaarten en deze 
in je hand te nemen, en hoop dat het geen  
Exploding Kitten is. Anders dan bij andere 
spellen beëindig je jouw speelbeurt dus een 
kaart te trekken.

 
 
Het spel gaat verder volgens de wijzers van de klok. 
 
           LET OP  
Speel een aantal handkaarten naar keuze en trek 
vervolgens een kaart om jouw beurt te beëindigen.

  
EINDE VAN HET SPEL

De speler die niet ontploft is, wint het spel. 
De stapel speelkaarten zal nooit op raken, 

omdat je genoeg Exploding Kittens  
in de stapel gedaan hebt om slechts  

1 speler te laten overleven.

GOED OM TE WETEN
Een slimme strategie is om in het begin van het 
spel kaarten te sparen omdat de kans dat je een 
Exploding Kitten trekt, lager is dan later in het spel. 
 
Je kunt het aantal resterende kaarten tellen in de 
stapel om in te schatten wat je kansen zijn om te 
ontploffen. 
 
Er is geen handlimiet. Als je geen handkaarten 
meer hebt is geen speciale actie vereist. Speel 
gewoon verder; tijdens je volgende beurt trek je 
automatisch weer een kaart. 
 
 
 Stop MET LEZEN! SPEEL!  
HEB JE VRAGEN OVER SPECIFIEKE KAARTEN, DRAAI DAN DEZE PAGINA OM.copyright exploding kittens 2020
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BaArdkat

Dit is een Kattenkaart en is machteloos in zijn eentje. 

Speel een paar Baardkat kaarten om een  

willekeurige kaart van een andere speler te stelen.
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Dit is een Kattenkaart en is machteloos in zijn eentje. 

Speel een paar Baardkat kaarten om een  

willekeurige kaart van een andere speler te stelen.

Ik wil graag jouw 
Ontmantelkaart.
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VOORSPEL DE TOEKOMST

VOORSPEL DE TOEKOMST

ZET DE COMMANDOKONIJNEN IN.

Bekijk de bovenste 3 kaarten van de stapel speelkaarten.
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AANVAL

LAAT DE catterwocky los.

TREK GEEN KAARTEN EN dwing  

de volgende speler tot twee beurten.  
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EEN NOPE NINJA DEELT EEN GEMENE KARATETRAP UIT

Stop een actie van een andere speler. Deze  kaart mag op elk moment worden gespeeld.
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SCHUD

Een wolk vol vleermuisscheten 

valt uit de lucht

SCHUD DE STAPEL.
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Ik speel een Voorspel 
 de Toekomst kaart NOPE!!

BA
M!
!

TOCH 
WEL! TJA...

BEWAAR INSTRUCTIeS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Speelgoed met een elektrische bron vereist een zorgvuldige behandeling. Lees dit document aandachtig.

WAARSCHUWING:
- Niet onderdompelen in water;
- Batterijen zijn niet vervangbaar;
- Houd knoopcelbatterijen buiten bereik van kinderen  
  (inclusief gebruikte batterijen);
- Controleer of het batterijvak goed vast zit en niet  
  geopend kan worden. Is dit niet het geval, houd dan het  
  object met de knoopcelbatterijen buiten bereik van kinderen;
- Probeer apparaten te kopen waarvan de batterij- 
  compartimenten goed vastzitten (met een schroef) of waar 
  twee handelingen voor nodig zijn om deze te openen;

- Bij het inslikken van een knoopcelbatterij, of wanneer  
  dit vermoed wordt, bel ONMIDDELLIJK een anti-gif  
  centrum of de hulpdiensten (112 in Nederland) en vertel de  
  beantwoorder expliciet dat een kind een knoopcelbatterij  
  heeft ingeslikt. Elke minuut telt! 
Instructies: 
- Verwijder de plastic klem van de batterijhouder en alle  
  verpakkingsmaterialen voordat het speelgoed aan het kind  
  gegeven wordt (Indien van toepassing).
- Het recyclen van batterijen en afval van elektrische en  
  elektronische apparatuur (WEEE):

Dit logo is aangebracht op alle consumentproducten die  
elektrische of elektronische onderdelen bevatten.  
Identificeer de producten waarvan het afval kan worden 
hergebruikt of gerecycleerd worden om de hoeveelheid afval te 
verwerken. Neem deel aan de bescherming van het milieu door 
dit product of de batterijen op een verantwoorde 
manier te recyclen. Elektrisch afval of  
elektronische materialen en gebruikte batterijen 
horen niet bij het huishoudelijke afval. Neem 
contact op met uw gemeente voor informatie 
over het recyclen van batterijen, en afval van 
elektrische en elektronische apparatuur.

Exploding Kitten 9 kaarten

Laat deze kaart onmiddellijk zien. Als je geen 
Ontmantelkaart hebt, dan ben je dood. Leg al jouw 
kaarten af, inclusief de Exploding Kitten.

ontmantel  3 met  
7 zonder

Heb je een Exploding Kitten getrokken, speel 
dan direct deze kaart om te overleven. Leg je 
Ontmantelkaart op de aflegstapel. 
 
 

Pak dan de Exploding Kitten en steek deze op een 
positie naar keuze terug in de stapel speelkaarten, 
zonder de volgorde van de andere kaarten te wijzigen of 
deze te bekijken.

Wil jij de volgende speler een loer draaien? Leg 
de Exploding Kitten dan bovenop de stapel. Om 
dit ongezien te doen kun je de stapel onder tafel 
houden zodat niemand kan zien waar je de kaart 
terugstopt. Jouw beurt is voorbij na het plaatsen van 
de kaart. 

aanval (2X)  2 met  
3 zonder

Trek geen kaarten maar dwing de volgende speler  
om 2 beurten te spelen. Het spel gaat daarna verder 
vanaf die speler. Het slachtoffer speelt eerst een 
normale beurt en speelt dan nogmaals.

Speelt het slachtoffer van een Aanvalkaart tijdens  
zijn beurt zelf ook een Aanvalkaart, dan moet de 
volgende speler het resterende aantal beurten spelen 
PLUS 2 extra beurten dankzij de laatst gespeelde 
Aanvalkaart; dus in totaal bijvoorbeeld 4 beurten, dan 
6 beurten en zo verder. 

DOELGERICHTE aanval (2X)  2 met  
3 zonder

 
Trek geen kaarten maar dwing een speler naar 
keuze om 2 beurten te spelen. Het spel gaat daarna 
verder vanaf die speler. Het slachtoffer speelt eerst 
een normale beurt en speelt dan nogmaals.

Speelt het slachtoffer van een Aanvalkaart tijdens  
zijn beurt zelf ook een Aanvalkaart, dan moet de 
gekozen speler het resterende aantal beurten spelen 
PLUS 2 extra beurten dankzij de laatst gespeelde 
Aanvalkaart; dus in totaal bijvoorbeeld 4 beurten, dan 
6 beurten en zo verder. 

Sla over  4 met  
6 zonder

Beëindig direct jouw beurt zonder een kaart te 
trekken. Als je bijvoorbeeld een Sla Over kaart 
speelt als reactie op een Aanvalkaart, dan is slechts 
1 van je 2 speelbeurten voorbij. Met het spelen van 
twee Sla Over kaarten zou je beide beurten kunnen 
beëindigen.

voorspel de toekomst (3X)  3 met  
3 zonder

Bekijk de bovenste 3 kaarten van de stapel, leg deze 
terug in dezelfde volgorde en ga verder met jouw beurt. 
Laat deze kaarten niet zien aan de andere spelers.

Verander de toekomst (3X)   2 met   
4 zonder

Bekijk de bovenste drie kaarten van de stapel en wijzig 
deze in de gewenste volgorde. Leg de kaarten gedekt 
terug op de stapel en ga verder met je beurt. Laat deze 
kaarten niet zien aan de andere spelers.

schud  2 met  
4 zonder

Schud de stapel speelkaarten grondig. (Erg handig als 
je weet dat er een Exploding Kitten op komst is.)

trek de onderste kaart  3 met  
4 zonder

Beëindig jouw beurt door de onderste kaart van de 
stapel speelkaarten te trekken.

KATEAUTJE  2 MET  
4 ZONDER

Kies een speler die jou 1 van zijn handkaarten dient 
te geven. De gekozen speler mag zelf bepalen 
welke kaart hij jou geeft.

NOPE  4 met  
5 zonder 

Stop een willekeurige actie 
behalve een Exploding Kitten of 
een Ontmantelkaart.Elke kaart 
die gespeeld is voorafgaand 
aan een Nope kaart komt 
hiermee te vervallen. 

Je mag een Nope kaart ook spelen op een andere 
Nope kaart om zijn effect teniet te doen, enzovoort. 

Je mag een Nope kaart altijd spelen voordat een actie 
begonnen is, zelfs als dit niet in jouw beurt is. Alle kaarten 
die gestopt zijn door een Nope 
kaart, komen te vervallen en 
blijven op de aflegstapel liggen.
Je mag een Nope kaart ook 
inzetten tegen een speciale 
combinatie.

   katten  
3 van elk met   
4 VAN ELK ZONDER 

Kattenkaarten hebben geen waarde als ze alleen zijn, 
maar als je twee dezelfde Kattenkaarten hebt, dan kun 
je deze als Paar inzetten om een willekeurige kaart 
van een andere speler te stelen. Ze kunnen ook 
gebruikt worden voor speciale combinaties.

 

WILDE KAT  2 met  
4 zonder

Gebruik als een willekeurige Kattenkaart (kaarten die als 
paren worden gespeeld). Deze kaart kan niet gebruikt 
worden als niet-Kattenkaart (Schud, Aanval etc).

VOORBEELD SPEELBEURT
Je verwacht dat de bovenste kaart van de stapel 

speelkaarten een Exploding Kitten is. In plaats van te 
passen en een kaart te trekken om je beurt te beëindigen, 

besluit je om een Voorspel De Toekomst kaart te spelen 
om de bovenste 3 kaarten van de stapel te bekijken.

Bij het zien van deze 3 kaarten 
zie je dat de bovenste kaart 

(de kaart die jij gaat trekken) 
een Exploding Kitten is.

Je speelt een 
Aanvalkaart om jouw 
beurt te beëindigen en 
de volgende speler te 
dwingen om 2 beurten 

uit te voeren.

Maar dan speelt een andere 
speler een Nope kaart, waarmee 

jouw aanval teniet wordt 
gedaan en je aan de beurt blijft.

Je wil toch echt niet de 
bovenste kaart trekken 
en ontploffen, dus speel 

je een Schudkaart.

 Na het schudden van de 
stapel trek je de bovenste 

kaart om je beurt te 
beëindigen en hoop je dat 
er geen Exploding Kitten 

tevoorschijn komt.

exploding kittens DE KAARTEN
JE HEBT DIT ALLEEN NODIG ALS ER VRAGEN ZIJN RONDOM SPECIFIEKE  KAARTEN.

speciale combinaties
(lees dit PAS NADAT JE je eerste spel gespeeld hebt)

TWEE DEZELFDE
Het effect van een paar van 2 dezelfde Kattenkaarten  
(waarmee je een willekeurige kaart van een andere speler kunt 
stelen) geldt niet langer alleen voor Kattenkaarten, maar nu voor 
ALLE soorten kaarten met een gelijke 
naam (een paar Schudkaarten, een paar 
Sla Over kaarten etc.).

DRiE dezelfde
Bij Drie Dezelfde heb je hetzelfde effect als bij Twee Dezelfde, 
maar in dit geval mag jij zelf bepalen welke kaart  
jij van een andere speler wil stelen. Als 
men deze kaart heeft, dan krijg jij hem, 
anders krijg je niets. 

5 verschillende kaarten
Als je 5 verschillende kaarten speelt (5 willekeurige kaarten 
met verschillende namen), dan mag je een willekeurige kaart  
van de aflegstapel pakken. 
(Pak snel de aflegstapel om de kaart te kiezen, 
voordat iemand een Nope kaart opgooit!)

Als je combinaties speelt, dan kun je de 
instructies op deze kaarten negeren.

LET OP: Speel je met de Streaking Kittens uitbreiding, dan mag 
de Streaking Kitten kaart niet gebruikt worden bij de combinatie 
van 5 verschillende kaarten. Deze kaart mag geen onderdeel zijn  
van de 5 kaarten die je hiervoor selecteert en mag ook niet van  
de aflegstapel gepakt worden.


