
HackShield - Het kaartspel 
Spelregels

  

De gouden regel: de regels op de kaarten hebben altijd voorrang!

Doel van het spel
Het doel van HackShield het kaartspel is om Query (een cybertrainer uit HackShield) 
te helpen haar verloren money blocks terug te vinden op het internet. Tijdens deze 
zoektocht kom je als speler ‘problemen’ en ‘helden’ tegen. De problemen moet je zo 
snel mogelijk oplossen en de helden zijn er om je te helpen sneller de money blocks 
van Query terug te vinden.

Het doel van het spel is om, samen met de andere spelers, de vijf money blocks van 
Query terug te vinden, voordat er vijf of meer problemen op tafel liggen. 

Aantal Spelers
Het spel kan met 1 tot 4 spelers gespeeld worden. Het is uiteraard ook een optie om 
het in duo’s te spelen. 

Winnen en verliezen
• De spelers winnen het spel zodra ze hun vijfde money block vinden.
• De spelers verliezen zodra er vijf of meer problemen online op tafel liggen.



Een Basis Datakaart 
Een Datakaart herken je aan het woord ‘BASIS’.

Er zijn tien Datakaarten nodig per speler (of duo) die 
meespeelt. 

Er zitten 40 Datakaarten in de basisset 

De Kaarten en Stapels
Er zijn vijf soorten kaarten in HackShield - Het kaartspel. Wat de kaarten doen lees je 
onder het kopje ‘Spelregels’.

Een Heldkaart
Je herkent een Heldkaart aan het woord ‘HELD’ en de 
paarse kleur.

Een Heldkaart symboliseert een bondgenoot die de 
datastapel van een speler kan versterken. Helden zijn 
sterke kaarten. Ze kunnen meer dan één data geven, 
een speciale actie hebben of zelfs allebei. 

Er zitten 30 Heldkaarten in de basisset. Sommige 
Heldkaarten zitten er meer dan één keer in.



Een Probleemkaart
Aan het woord ‘PROBLEEM’, herken je een 
Probleemkaart  en de rode kleur.

Er zitten vijftien verschillende Probleemkaarten in het 
spel.

Een Questkaart
De Questkaarten vormen het doel van het spel. In de 
basisset zijn de Questkaarten money blocks. Je herkent 
een Questkaart aan het woord ‘QUEST’ en de gouden 
kleur.

Er zitten zeven money blocks in het spel. 
Er moeten vijf money blocks gevonden worden om het 
spel te kunnen winnen.

Spelregelkaarten
Je herkent de Spelregelkaart aan het woord 
‘SPELREGEL’ en de groene kleur.

Er zitten vijftien dubbelzijdige Spelregelkaarten in 
de basisset. Deze kaarten worden niet in het spel 
zelf gebruikt, maar zijn bedoeld om de spelers 
spelenderwijs het spel te leren spelen.
De Spelregelkaarten zijn in de rechterbovenhoek 
genummerd, van 1 t/m 15.



Stapels

Tijdens het spelen worden er verschillende stapels kaarten gebruikt.

Spelregelstapel (open)
Als het de eerste keer is dat je het spel speelt, kun je gebruik maken van de 
Spelregelkaarten. Zo leer je het spel te spelen. Als je de regels of het spel al kent, dan 
heb je deze kaarten niet meer nodig.

Om de Spelregelstapel te maken, zoek je alle 15 Spelregelkaarten bij elkaar en leg je 
deze op volgorde van 1 t/m 15 op een stapel. Zorg ervoor dat de kaart met nummer 1 
bovenop ligt en de kaart met nummer 15 onderop. 

Lees elke kaart hardop voor en volg de stappen die er op beschreven staan.

Als je klaar bent met de Spelregelkaarten, heb je ze niet meer nodig. 



Datastapel (dicht) 
Elke speler heeft in het spel zijn eigen datastapel. Iedere speler start het spel met tien 
Basis Datakaarten in de eigen datastapel. 

De speler neemt vijf van deze kaarten in de hand, de andere vijf liggen gesloten/dicht 
op een stapel voor de speler op de tafel.

Tijdens het spel kunnen spelers nieuwe helden kopen en toevoegen aan de eigen 
Datastapel. Dat doe je met data. Helden zorgen ervoor dat een speler meer, betere 
en speciale acties kan uitvoeren, om de problemen zo snel mogelijk op te lossen! Een 
Datastapel wordt tijdens het spel dus steeds groter en sterker.

Wachtrij (open)
Elke speler heeft gedurende het spel ook nog een openliggende wachtrij. Dit is een 
stapel links naast de Datastapel en is aan het begin van het spel nog leeg. Alle kaarten 
die een speler tijdens een beurt gespeeld en/of gekocht heeft, worden open in de 
wachtrij van de desbetreffende speler gelegd. 

Het woord ‘wachtrij’ verklapt het al een beetje: deze kaarten mag je niet meteen 
gebruiken in het spel. Pas als de Datastapel van de speler leeg is (er geen dichte 
kaarten meer op een stapel liggen), dan mag de speler de kaarten uit de wachtrij 
pakken, schudden en dicht neerleggen. Dat is dan de nieuwe Datastapel.

Speel Tip: Soms is het handig om snel, veel kaarten te spelen. Dan kun je sneller de 
kaarten uit jouw wachtrij gebruiken. Daar heb je misschien al hele goede helden 
verzameld.



Internetstapel (dicht)
De Internetstapel is van niemand, en ligt in het midden van de tafel.

De Internetstapel bestaat uit alle Held-, money block- en Probleemkaarten. Dus niet de 
Basis Datakaarten!

Deze kaarten worden samen geschud en gesloten in het midden van de tafel gelegd. 
Dit is de stapel waar alle spelers kaarten vanaf pakken tijdens het spel. Deze kaarten 
vormen uiteindelijk het speelveld met alle uitdagingen en successen die erbij horen!

Online kaarten
De kaarten die een speler van de Internetstapel pakt, worden open en in het midden 
van de tafel gelegd. Deze kaarten zijn dan ‘online’ en daar moeten spelers iets mee 
gaan doen. 

Wanneer de beurt van een speler begint, zorgt deze speler er voor dat er vijf kaarten 
online liggen. Wanneer er meer kaarten liggen, doordat je bijvoorbeeld een actie hebt 
moeten uitvoeren, dan hoeven er geen kaarten afgehaald te worden. Dan blijft het 
zoals het is. 

Hierboven zie je een spel opgezet voor 2 spelers. Voor een spel met meer spelers zouden 
er dus alleen meer Datastapels en wachtrijen zijn.



Het spel klaarleggen om te beginnen

Stap 1: Zoek vijf willekeurige Heldkaarten en leg deze online naast elkaar in het 
midden van de tafel.

Stap 2: Schud de rest van de Heldkaarten (25 stuks), Probleemkaarten (15 stuks) en de 
money block kaarten (zeven stuks) tot de Internetstapel. Leg de Internetstapel dicht 
naast de online kaarten in het midden van de tafel. Al deze kaarten hebben dezelfde 
achterkant.

LET OP! De Basis Datakaarten en de Spelregelkaarten zijn geen onderdeel van de 
internetstapel.

Stap 3: Geef elke speler tien Basis Datakaarten, dit is vanaf nu hun eigen Datastapel. 
Elke speler legt zijn Datastapel dicht voor zich op tafel. Zijn er basis Datakaarten over? 
Dan mogen die terug in de doos, die hebben jullie niet meer nodig.

Stap 4: Elke speler pakt vijf kaarten van zijn eigen Datastapel, en stopt deze in zijn 
hand. Elke speler houdt zijn hand met Datakaarten voor zichzelf.



Een spelopzet voor 2 spelers



Spelregels

Beginnen
Er wordt om de beurt gespeeld, de oudste speler mag beginnen (of de meest ervaren 
speler om de rest van de spelers te helpen).

Data
Alles op een computer en het Internet is data. Data zijn daarom enorm belangrijk, ook 
in HackShield het Kaartspel. Data kun je in je beurt gebruiken om helden te kopen en 
problemen op te lossen. Het is de valuta, het betaalmiddel, het geld.

Wanneer je tijdens jouw beurt een kaart uit je hand speelt, kun je de data die de 
kaart oplevert, uitgeven. Hoeveel data een kaart geeft kun je zien in het oranje vakje 
rechtsonder op de kaart. Sommige kaarten, zoals de basis Datakaart, leveren één data 
op. Andere heldkaarten, zoals ‘KIMI KLEPTO’, geven bijvoorbeeld drie data! Niet alle 
kaarten leveren data op.

Een Beurt spelen;
Hoe het spel werkt, leggen we uit aan de hand van een oefenbeurt.

Stap 1
Aan het begin van zijn of haar beurt zorgt een speler dat er altijd minimaal vijf kaarten 
open in het midden van de tafel liggen. Liggen er minder dan vijf kaarten? Dan moet 
de speler nieuwe kaarten pakken van de Internetstapel, en deze online leggen, tot 
er weer vijf kaarten open liggen. In de Internetstapel zitten drie typen kaarten: Held-, 
Probleem-, en money block kaarten. Met elk type kaart gebeurt iets anders zodra deze 
wordt opengedraaid van de internetstapel.



Heldkaart
Zodra een Heldkaart van de Internetstapel wordt gepakt, moet deze open in het 
midden van de tafel worden gelegd. Deze kaart kan gekocht worden.

Probleemkaart
Een Probleemkaart staat voor een uitdaging die de spelers op het Internet 
tegenkomen. Zodra een Probleemkaart van de Internetstapel wordt opengedraaid, 
moet de speler de kaart voorlezen en gelijk doen wat er op de kaart staat. 

Een Probleemkaart kan een speciale actie hebben, die direct uitgevoerd moet worden. 
Soms is dit positief en soms is dit negatief voor de spelers. Sommige problemen 
hebben ook een spreekwolkje met een term of begrip er in. 

Zodra je een Probleemkaart ziet met spreekwolkje moet de speler, die de kaart heeft 
voorgelezen, een vraag stellen aan een andere speler over deze term of dit begrip. 

Wat deze vraag is, mag de speler zelf bedenken. Dit kunnen vragen zijn als “Hoeveel 
tijd besteed jij op internet?”; “Welke apps heb jij geïnstalleerd?”; “Welke app gebruik 
jij het meest?”. Als deze vraag beantwoord is, mag iedere speler een kaart van de 
bovenkant van zijn Datastapel pakken en aan zijn hand toevoegen.

Als alles wat er op het probleem staat is gedaan, mag deze open in het midden van de 
tafel worden gelegd naast de andere open kaarten.



Money block
Zodra er een open money block kaart in het midden van de tafel ligt, mag deze aan 
de kant gelegd worden. Bij het vinden van de vijfde money block kaart is het spel 
gewonnen! 

Stap 2
De speler mag nu kaarten uit zijn hand spelen om speciale acties uit te voeren, helden 
te kopen en problemen op te lossen.

Helden kopen
Iedere speler kan in zijn beurt Heldkaarten kopen.  Dit kost data. Hoeveel data een held 
kost staat in het blauwe vakje links bovenin op de kaart. 
‘SANNE, DE HACKER’ kost bijvoorbeeld vier data om te kopen.

Een speler koopt een held met data uit zijn hand door kaarten uit zijn hand open voor 
zich op tafel te leggen. De kaarten moeten samen een totaal aantal data geven wat 
meer of gelijk is aan de kosten van de held.

Speltip: Een Heldkaart is altijd sterker dan een Basis Datakaart. Een Heldkaart zorgt 
er voor dat een speler in een beurt meer kaarten kan kopen en misschien ook meer 
problemen kan oplossen! Er zijn ook problemen die heel veel data kosten om opgelost 
te worden. Hiervoor móéten de spelers wel helden inzetten die meer data geven dan 
de Basis Datakaarten, want anders kunnen ze deze problemen niet oplossen.



Problemen oplossen
Problemen moeten worden opgelost. Zodra er vijf of meer Probleemkaarten ‘online’ 
liggen is het spel verloren.

Het oplossen van een probleem kost data, net als het kopen van helden. Een speler 
moet dus goed kijken waar hij zijn data aan uitgeeft. Hoeveel data het kost om 
een probleem(kaart) op te lossen, staat in het rode vakje rechts bovenin op de 
Probleemkaart. Het probleem ONVEILIGE WEBSITE kost bijvoorbeeld vijf data om op 
te lossen.

Een speler lost een probleem op door data uit zijn hand open voor zich op tafel te 
leggen. Dat kunnen dus Basis Datakaarten zijn of Heldenkaarten. De kaarten moeten 
samen een totaal aantal data geven wat meer of gelijk is aan de data die het kost om 
het probleem op te lossen. 

Het opgeloste probleem mag terug in de doos van het spel. Dat probleem is opgelost 
en niet meer nodig, lekker bezig! 

Speciale acties
Sommige Heldkaarten hebben speciale acties. Zodra je een kaart met een speciale 
actie speelt moet je direct doen wat er op de kaart staat. 

Als een speler geen helden meer wil/kan kopen, problemen wil/kan oplossen of 
speciale acties wil/kan duitvoeren, dan gaat hij of zij door naar de volgende stap.



Stap 3
De speler legt alle kaarten die hij uit zijn hand heeft gespeeld en de helden die 
gekocht zijn, in de wachtrij.  

Stap 4
De speler trekt nieuwe kaarten van zijn datastapel tot hij weer vijf kaarten in zijn hand 
heeft.

Als zijn datastapel leeg is, mag een speler de kaarten uit zijn wachtrij halen, schudden 
en aan zijn datastapel toevoegen.

Stap 5
Dit is het einde van de beurt. De volgende speler is nu aan de beurt, en begint weer bij 
stap 1.



Actiewoorden
Om het lezen van de kaarten kort te houden zijn er “actiewoorden” bedacht. Er zijn drie 
actiewoorden Pak, Browse en Zoekopdracht.

Pak ( ... )
Pak ( ... ) betekent dat je als speler een bepaald aantal kaarten van de bovenkant van je 
eigen Datastapel mag pakken voor in je hand. Op de plek van de puntjes staat op de 
kaarten hoeveel dat er zijn, dat kan steeds een ander getal zijn. 

Als tussendoor je Datastapel leeg is, moeten de kaarten in je wachtrij geschud worden 
en die kun je dan weer bij je Datastapel stoppen. Had je het aantal kaarten nog niet 
allemaal kunnen pakken? Dan kun je nu het resterende aantal kaarten alsnog pakken.

Browse ( ... )
Browse ( ... ) betekent dat je als speler een bepaald aantal kaarten van de bovenkant 
van de internetstapel moet pakken, en online, open in het midden van de tafel moet 
leggen. Op de plek van de puntjes staat op de kaarten hoeveel dat er zijn, dat kan 
steeds een ander getal zijn.

Volg bij het opendraaien de normale regels zoals beschreven bij stap 3 van de 
oefenbeurt.

Zoek ( ... type kaart)
Zoek ( … type kaart) betekent dat je als speler de kaarten die tussen de haakjes staan 
uit de Internetstapel mag halen. Dit kunnen Held-, Probleem- of money block kaarten 
zijn. Op de plek van de puntjes staat op de kaarten hoeveel dat er zijn, dat kan steeds 
een ander getal zijn. 

Draai kaarten van de Internetstapel open tot je de kaarten gevonden hebt die op de 
Zoek (...) kaart stonden.

Leg de kaarten die je moest zoeken, online, open in het midden van de tafel. Volg bij 
het opendraaien de normale regels zoals beschreven bij stap 3 van de oefenbeurt. Leg 
daarna de rest van de kaarten die je hebt opengedraaid tijdens het zoeken, terug op 
de internetstapel en schudt de internetstapel.



Bijlagen 1 - Speciale Kaarten
Een overzicht van speciale Held- en Probleemkaarten en hoe ze werken.

Zodra een speler ANDRÉ, HET SCHILD speelt mag deze 
speler één probleem oplossen, zonder daar data voor te 
betalen.

Een hele (dure) goede kaart!

Zodra een speler QUERY speelt, mag deze een online 
probleem uitkiezen en deze terug in de internetstapel 
schudden.

Daarnaast levert Query ook altijd twee data op.



Zodra een speler RICHY speelt, mag deze een held 
zoeken uit de internetstapel. Volg daarbij de regels van 
zoek (... typekaart).

Deze held wordt daarna echter niet online gelegd maar 
in de wachtrij van de speler gestopt.

Zodra een speler RICHY, DE DATADEALER speelt, mag 
deze een money block zoeken uit de internetstapel. 
Volg daarbij de regels van zoek (... typekaart).

Daarna moet RICHY, DE DATADEALER  terug geschud 
worden in de internetstapel. 

Je kunt deze kaart dus maar één keer gebruiken. 
Daarna zul je hem opnieuw moeten vinden en kopen.

Zodra je het probleem BROWSER NIET ONDERSTEUND 
tegenkomt moet je een eerder gevonden money block 
terug doen in de internetstapel.

Een heel vervelende kaart!



Zodra je het probleem GEEN NETWERKVERBINDING 
tegenkomt mag je de rest van de beurt geen helden 
meer kopen.

Zodra je het probleem GEEN WIFI! tegenkomt mag je 
de rest van de beurt geen problemen meer oplossen.

Zodra je het probleem MISCOMMUNICATIE tegenkomt 
moet jij met data uit jouw hand, een held kopen voor 
een andere speler. Welke held dit is en aan welke speler 
je de held wil geven mag je zelf kiezen.

Als je genoeg data hebt om een held te kopen, dan 
moet je dit doen. Heb je niet genoeg data of liggen er 
geen helden meer online, dan hoeft dit niet.



Zodra je het probleem OFFLINE! tegenkomt moet jij als 
speler alle kaarten die online, open in het midden van 
de tafel liggen, terug schudden in de Internetstapel.

Daarna voer je de Browse( 5 ) actie uit zoals beschreven 
staat.

Zodra je het probleem ONVEILIGE WEBSITE tegenkomt 
moet elke speler, als dat kan, twee kaarten uit de hand 
van de speler rechts van hem pakken.

De speler die pakt mag de kaarten NIET zien, maar zelf 
kiezen welke twee kaarten hij of zij pakt.

Zodra je het probleem UITGELOGD! tegenkomt moet 
elke speler, als dat kan, twee kaarten uit zijn hand direct 
in de wachtrij leggen.

Dan heeft iedere speler in zijn volgende beurt dus twee 
kaarten minder.

Onthou dat je pas aan het einde van je beurt je hand 
mag aanvullen.


