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AFRICA
Het zwarte continent Afrika in de negentiende eeuw. Je verkent de dierenwereld en komt in
aanraking met nomadenvolken. Op je zoektocht naar onbekende monumenten zal je ook
handelswaren, goud en edelstenen ontdekken.
Wie de meeste punten verzamelt, wordt de winnaar.

Spelmateriaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 speelbord ;
96 ontdekkingsschijfjes ;
20 basiskampen ;
1 bonusaanduiding voor het einde van het spel '+3' ;
10 ontdekkingsreizigers (telkens 2 in de 5 spelerskleuren) ;
5 overzichtskaarten (in de 5 spelerskleuren)
5 puntenaanduidingen '50' ;
1 speloverzicht ;
1 spelreglement.

Vóór het eerste spel moeten de spelschijfjes en de overzichtskaarten voorzichtig uit de kaart
worden losgemaakt.

Spelvoorbereiding
De ontdekkingsschijfjes worden geschud en verdekt op het speelbord gelegd.
Op elk veld komt een verdekt schijfje. Enkel de 5 velden met de startsteden blijven vrij.
De 10 basiskampen en de bonusaanduiding worden als voorraad in de cirkel met het
monument gelegd, in de rechterbovenhoek van het speelbord.
Elke speler krijgt 2 basiskampen en legt die voor zich. Als er minder dan 5 spelers zijn, blijven
er basiskampen over. Die heb je in het spel niet nodig, ze worden terug in de doos gelegd.
Elke speler kiest een kleur. De overzichtskaart van die kleur legt hij voor zich.
Van de beide ontdekkingsreizigers van die kleur plaatst hij er één op het veld '0'
van de tellijst. De tellijst voor de zegepunten loopt rondom Afrika. Ze vertrekt op
het grote veld '0' in de Atlantische Oceaan. Voor elk punt dat een speler
verdient, zet hij zijn telfiguur op de lijst 1 veld voorwaarts.
De puntenaanduidingen '50' worden op een stapeltje op het veld '0-50' van de
tellijst gelegd. Het veld '0' geldt tegelijk ook als veld '50', als een telfiguur 1 keer rond is gegaan.
Als een figuur het veld '50' van de tellijst bereikt, krijgt de speler een aanduiding '50'. De
aantallen boven de 50 worden dan gewoon verder gezet.
De spelers komen overeen wie begint. De startspeler kiest een startstad en plaatst daar zijn
tweede ontdekkingsreiziger. De andere spelers volgen met de klok mee en kiezen ook voor hun
ontdekkingsreiziger een startstad waar nog geen ontdekkingsreiziger staat.

Spelidee
Alle spelers beginnen hun ontdekkingsreis in één van de startsteden.
Tijdens hun beurt kunnen ze ontdekkingsschijfjes omdraaien, dieren of nomadenvolken naar
een andere regio verplaatsen of een nieuw basiskamp oprichten om onderzoek te doen of om
bodemschatten te ontginnen.
Voor sommige van deze acties krijgen de spelers onmiddellijk punten.
Tussen de ontdekkingsschijfjes bevinden zich ook elf monumenten. Nadat het laatste
monument is omgedraaid, eindigt het spel. De spelers krijgen nu nog punten voor de
handelswaren en de bodemschatten die ze hebben verzameld.
De speler met de meeste punten is de winnaar.
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Spelverloop
Er wordt gespeeld met de klok mee. De speler die aan de beurt komt, moet een keuze maken
tussen één van beide zetmogelijkheden.
Hij kan ofwel :
• A. Zijn ontdekkingsreiziger één keer willekeurig verplaatsen (‘vliegen’)
OF
• B. Zijn ontdekkingsreiziger twee keer verschuiven en aansluitend eventueel 1 van deze 5
acties uitvoeren.
B1. Een ontdekkingsschijfje omdraaien en de mogelijkheid ervan uitvoeren ;
B2. Een dier verplaatsen ;
B3. Een nomadenvolk verplaatsen ;
B4. Een basiskamp oprichten en onderzoek verrichten ;
B5. Een basiskamp oprichten en bodemschatten ontginnen.

A. Zijn ontdekkingsreiziger willekeurig verplaatsen
De speler plaatst zijn ontdekkingsreiziger op een willekeurig veld. Dat mag echter geen veld
met een verdekt ontdekkingsschijfje of een veld met een andere ontdekkingsreiziger zijn.

B. Zijn ontdekkingsreiziger verschuiven en een actie uitvoeren
Voor elk van zijn beide acties mag de speler zijn ontdekkingsreiziger eerst maximum 2 velden
verschuiven. De ontdekkingsreiziger mag ook gewoon ter plaatse blijven. Ontdekkingsreizigers
mogen op lege velden, op velden met zichtbare ontdekkingsschijfjes of op velden met een
basiskamp worden gezet. Ze mogen niet op of over velden met verdekte ontdekkingsschijfjes of
velden met andere ontdekkingsreizigers worden verschoven.

B1. Schijfjes omdraaien en uitvoeren
Een speler mag een verdekt schijfje omdraaien dat op een veld ligt dat grenst aan de eigen
ontdekkingsreiziger. Het schijfje wordt eerst zichtbaar op het veld gelegd, zodat alle spelers het
kunnen zien.
Naargelang de aard van het schijfje kunnen er daarna verschillende dingen gebeuren.
Goud of edelstenen omdraaien
Het schijfje blijft open op het veld liggen.
De speler krijgt onmiddellijk 1 of 2 punten, naargelang er 1 of 2 goudklompjes of edelstenen op
het schijfje zijn afgebeeld.
Handelswaren omdraaien
De speler neemt het schijfje van het bord. Daardoor ontstaat er op het bord een vrij veld. Op het
einde van het spel krijgen de spelers punten voor hun handelswaren. Naargelang een speler er
meer van dezelfde soort heeft, brengen handelswaren meer punten op.
De speler legt de handelswaren open voor zich of hij ruilt ze met een andere speler. De andere
speler kan zich niet verzetten tegen een ruil.
Als een speler wil ruilen, neemt hij van de andere speler alle handelswaren van een bepaalde
soort. In ruil daarvoor moet hij hem hetzelfde aantal schijfjes geven van de handelswaren die hij
bij deze actie heeft omgedraaid. Als hij niet genoeg dergelijke schijfjes heeft, kan de ruil niet
doorgaan.
Voorbeeld
Carl heeft een beeldje omgedraaid. Dat kan hij bij Anne
ruilen tegen een ketel. Maar hij kan ook zijn beide
beeldjes aan Anne geven in ruil voor beide
kledingstukken.

Handelswaren die een speler reeds voor zich heeft liggen, komen enkel voor een ruil in
aanmerking als hij nogmaals hetzelfde schijfje omdraait.
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Dieren omdraaien
De speler legt het schijfje open op het speelbord. Hij heeft daarbij de keuze waar hij het legt.
Hij kan het schijfje eenvoudigweg op het oorspronkelijke veld laten liggen. Hij kan het echter
ook op een ander vrij veld naar keuze leggen, als er daar op de aangrenzende velden meer
dieren van dezelfde soort voorkomen dan bij het oorspronkelijke veld.
De speler krijgt 1 punt voor het dier zelf en telkens 1 punt extra voor elk gelijksoortig dier dat er
aan grenst.

Voorbeeld
De speler draait een olifant om. Op het oorspronkelijke veld zou deze olifant 2 punten opbrengen.
De speler kan het ontdekkingsschijfje echter ook naast de beide andere olifanten leggen. Daar
brengt het 3 punten op. De vierde olifant grenst immers niet direct aan de nieuwe plaats van de net
gelegde olifant.

Nomadenvolken omdraaien
De speler legt het schijfje open op het speelbord. Hij heeft daarbij de keuze waar hij het legt. Hij
kan het schijfje eenvoudigweg op het oorspronkelijke veld laten liggen. Hij kan het echter ook
op een ander vrij veld naar keuze leggen, als er daar meer vrije velden onmiddellijk aan
grenzen dan aan het oorspronkelijke veld.
De speler krijgt 1 punt voor elk vrij veld dat aan het schijfje grenst.
Monumenten omdraaien
Het schijfje blijft open op zijn veld liggen. De speler krijgt vanuit de voorraad een basiskamp.
Hij legt dat voor zich neer.

B2. Een dier verplaatsen
Je kan een reeds eerder zichtbaar gemaakt dier verplaatsen, wanneer je met je eigen
ontdekkingsreiziger op het dierenschijfje staat of op een aangrenzend veld. Het wordt dan op
een vrij veld naar keuze gelegd. Onmiddellijk naast het nieuwe veld moeten echter meer dieren
van dezelfde soort liggen dan naast het oorspronkelijke veld.
De speler krijgt het verschil in het aantal aangrenzende dieren tussen beide plaatsen, als
punten toegekend.
Let op: Als een dier nieuw wordt omgedraaid, krijgt de speler punten voor het dier zelf en voor
alle aangrenzende gelijksoortige dieren. Bij het verplaatsen van een eerder omgedraaid
dier echter krijgt hij enkel punten voor de gerealiseerde verbetering.

B3. Een nomadenvolk verplaatsen
Je kan een reeds eerder zichtbaar gemaakt nomadenvolk verplaatsen, wanneer je met je eigen
ontdekkingsreiziger op het nomadenschijfje staat of op een aangrenzend veld. Het wordt dan op
een vrij veld naar keuze gelegd. Onmiddellijk naast het nieuwe veld moeten echter meer vrije
velden zijn dan naast het oorspronkelijke veld. De speler krijgt het verschil in het aantal
aangrenzende lege velden tussen beide plaatsen, als punten toegekend.
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Voorbeeld
De speler verplaatst het nomadenvolk Eerst had
het nomadenvolk 1 aangrenzend vrij veld ; na de
verplaatsing zijn dat er 3.
De speler krijgt 3 - 1 = 2 punten.

B4. Een basiskamp oprichten en onderzoek verrichten
Als de ontdekkingsreiziger op een vrij veld staat, kan de speler daar een basiskamp oprichten.
Hij neemt dan een van zijn basiskampen en plaatst dat op het veld van zijn ontdekkingsreiziger.
De speler krijgt daarvoor evenveel punten als er dieren, nomadenvolken en monumenten
zichtbaar liggen op de aangrenzende velden. Zichtbare schijfjes met goud of edelstenen
brengen geen punten op.
Alle schijfjes blijven op het bord liggen.

B5. Een basiskamp oprichten en bodemschatten ontginnen
Als een speler een basiskamp opricht om bodemschatten te ontginnen, krijgt hij geen punten
voor de zichtbare ontdekkingsschijfjes naast het basiskamp.
In plaats daarvan neemt hij alle schijfjes met goud en edelstenen van de velden die aan het
basiskamp grenzen van het speelbord en legt ze voor zich neer.
Het is daarbij de bedoeling meer goud en meer edelstenen te verzamelen dan elke andere
speler.

Enkele basisregels
Vrije en bezette velden
Startsteden en velden met ontdekkingsreizigers, waarop geen ontdekkingsschijfjes of
basiskampen liggen, gelden als vrije velden. Bij het omdraaien of het verplaatsen van dieren of
nomadenvolken mag men een schijfje dus onder een ontdekkingsreiziger plaatsen.
Velden met schijfjes of basiskampen zijn niet vrij.

Volgorde van de acties
De volgorde van de acties kan vrij worden gekozen. Dezelfde actie kan ook twee keer worden
uitgevoerd.
Een speler mag aan een actie verzaken.

Einde van het spel en eindwaardering
Het spel eindigt onmiddellijk als een speler het elfde en dus laatste monument omdraait.
Die speler neemt de bonusaanduiding '+3' en gaat op de tellijst onmiddellijk 3 velden
voorwaarts.
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Handelswaren
Nu worden de punten voor de handelswaren gegeven.
• Voor 5 gelijke handelswaren krijgt men 12 punten.
• Voor 4 gelijke handelswaren krijgt men 8 punten.
• Voor 3 gelijke handelswaren krijgt men 5 punten.
• Voor 2 gelijke handelswaren krijgt men 3 punten.
• Voor 1 enkel handelsgoed krijgt men 1 punt.

Voorbeeld
Voor de 4 beeldjes krijgt de speler 8 punten, voor de 2 ketels krijgt hij 3 punten. Met de
handelswaren verdient de speler dus 11 punten.

Goud en edelstenen
Tenslotte zijn er nog punten voor de bodemschatten. De speler met het meeste goud krijgt
10 punten. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal op de schijfjes afgebeelde
goudklompjes en niet met het aantal schijfjes. De speler met het op 1 na meeste goud krijgt 6
punten. Alle andere spelers krijgen niets.
Als meerdere spelers evenveel goud bezitten, worden de te verdelen punten samengeteld en
gedeeld door het aantal begunstigde spelers. Eventueel wordt naar beneden afgerond.
Edelstenen worden op een identieke manier afgerekend.

Voorbeeld
Voor de meerderheid in goud krijgt Carl 10 punten. Anne en Marc delen de tweede plaats.
Zij krijgen elk 6 : 2 = 3 punten.
Carl en Marc hebben evenveel edelstenen. Ze krijgen beiden (10+6 ): 2 = 8 punten.

De speler die na deze eindwaardering het meeste punten heeft, wint het spel.

Speciale regel voor 2 spelers
Bij een spel met 2 worden bij de spelvoorbereiding slechts 8 basiskampen en de
bonusaanduiding op de cirkel met het monument gelegd.
Daardoor eindigt het spel reeds bij de ontdekking van het negende monument.

Eenvoudige variant
Voor jonge spelers kan het spelverloop worden vereenvoudigd
door elke speler per beurt slechts eenmaal te laten zetten en
één actie te laten uitvoeren.
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Spelbeurt van een speler
• ofwel eenmaal een ontdekker naar een willekeurige plaats verzetten (vliegen)
• ofwel tweemaal een ontdekker tot maximaal 2 velden verplaatsen en telkens één van de
volgende vijf acties ondernemen :
- een schijfje omdraaien en uitvoeren of
- een dier verplaatsen en onmiddellijk waarderen : het puntenaantal wordt berekend door
het aantal aan elkaar grenzende zelfde dieren voor de verplaatsing af te trekken van het
aantal aan elkaar grenzende zelfde dieren na de verplaatsing of
- een nomadenvolk verplaatsen en onmiddellijk waarderen : het puntenaantal wordt
berekend door het aantal vrije plaatsen grenzend aan de nomade voor de verplaatsing af
te trekken van het aantal vrije plaatsen grenzend aan de nomade na de verplaatsing of
- een basiskamp oprichten en onderzoek verrichten : dit brengt 1 punt op per nomadenvolk,
dier of monument dat op een aangrenzend veld ligt of
- een basiskamp oprichten en alle schijfjes met goud of diamant die op een aangrenzend
veld ligt bij zich nemen

schijfacties
uitvoeren

telkens 5x

waardering einde spel

Het schijfje laten liggen ofwel onmiddellijk
verplaatsen. Onmiddellijke waardering : 1 punt
voor het dier zelf en voor elk gelijksoortig dier
op een aangrenzend veld.
Het schijfje laten liggen ofwel onmiddellijk
verplaatsen. Onmiddellijke waardering : 1 punt
voor elk vrij aangrenzend veld.

10x
Het schijfje laten liggen en een
basiskamp nemen.

3 punten voor het
blootleggen van het
laatste monument.

Het schijfje laten liggen en
onmiddellijk waarderen : 1 of 2
punten.

10 punten voor de eerste,
6 punten voor de tweede.

Het schijfje nemen en eventueel
onmiddellijk ruilen.

Extra punten voor het aantal
identieke goederen :
- 5 stuks : 12 punten
- 4 stuks : 8 punten
- 3 stuks : 5 punten
- 2 stuks : 3 punten
- 1 stuk :
1 punt

11x

telkens 5x

telkens 5x
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