Coloretto Jubileum
Abacus Spiele, 2013
Michaël SCHACHT
3 - 5 spelers vanaf 8 jaar
± 30 minuten
Spelidee
De spelers nemen kaarten van de gezamenlijke voorraadstapel in het midden van de tafel.
Ze trachten zich in enkele kleuren te specialiseren aangezien bij het speleinde slechts drie
kleuren pluspunten opbrengen en de andere kleuren minpunten.
Hoe meer kaarten men heeft van een kleur des te meer punten men krijgt op het einde van het
spel. De speler met de meeste punten wint het spel.

Spelmateriaal
 1 handleiding en 90 kaarten
 63 kleurenkaarten (telkens 9 kaarten in 7 kleuren)

 10 kaarten met de waarde '+2'

 2 jokers en 1 gouden joker
;

 1 kaart 'laatste ronde'

 5 bruine rijenkaarten

 3 groene rijenkaarten voor het spel met 2

 5 overzichtskaarten dubbelzijdig, met twee verschillende waarderingstabellen

Spelvoorbereiding
-

-

-

-

Iedere speler ontvangt een overzichtskaart. De spelers beslissen vooraf of ze met de bruine
of met de paarse zijde van de waarderingstabel zullen spelen.
TIP
Wij raden aan om in het begin met de bruine zijde van de waarderingstabel te spelen.
In een spel met 3 tot 5 spelers wordt met de bruine rijenkaarten gespeeld.
Er worden zoveel rijenkaarten in het midden van de tafel gelegd als er spelers
aan het spel deelnemen. De overige rijenkaarten gaan weer de doos in en worden
niet gebruikt.
OPMERKING
De groene rijenkaarten worden alleen in het spel met 2 spelers gebruikt.
Bij 3 spelers worden de kaarten van één kleur uit het spel verwijderd.
Elke speler neemt een kleurkaart van een andere kleur en legt deze open
voor zich neer.
De kaart ‘laatste ronde‘ wordt uitgezocht en even opzij gelegd.
Alle overige kaarten worden goed geschud en als verdekte afneemstapel
in het midden van de tafel gelegd. Nu worden 15 kaarten verdekt van de stapel
genomen. Bovenop deze kaarten komt de kaart ‘laatste ronde’ te liggen en
daar bovenop komt de rest van de stapel.
De spelers bepalen zelf wie begint.

Spelverloop
Een speler die aan de beurt is, voert één van beide volgende acties uit:
A. een kaart blootleggen en aanleggen of
B. een kaartenrij nemen en stoppen.
Daarna komt de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt.
Er wordt steeds gespeeld met de klok mee.
Heeft elke speler een kaartenrij genomen, eindigt de lopende rode en begint de volgende.
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A. Een kaart blootleggen en aanleggen
De speler neemt de bovenste kaart van de stapel en legt die open naast een willekeurige
rijenkaart. Hiermee is zijn speelbeurt beëindigd.

Naast een rijenkaart mogen hoogstens 3 kaarten liggen. Indien er al 3 kaarten liggen, mag de
speler die aan de beurt is geen volgende kaart aan deze rij aanleggen.
Als er al 3 kaarten aan alle rijenkaarten liggen, kan de speler deze actie niet kiezen.
Hij moet een kaartenrij nemen en stoppen.

B. Een kaartenrij nemen en stoppen
De speler neem een rijenkaart met alle daarbij behorende kaarten, legt deze open voor zich
neer en sorteert daarbij de kaarten naar kleur.
Als de speler een gewone jokerkaart neemt, mag hij deze eerst opzij leggen. Pas aan het
einde van het spel moet de speler beslissen welke kleur de joker krijgt.
Als de speler de gouden joker neemt, moet hij als extra onmiddellijk de bovenste kaart van de
voorraadstapel blootleggen en deze kaart, zoals de zonet genomen kaarten, open voor zich
neerleggen.
De speler mag enkel een kaartenrij nemen waar minstens één kaart aan ligt.
Als een speler een kaartenrij neemt, stapt hij uit deze ronde en speelt pas bij de volgende ronde
weer mee.
Spelers die zijn gestopt, hebben een kaartenrij voor zich op de tafel liggen, zodat iedereen
onmiddellijk kan zien wie er in de lopende ronde niet meer meespeelt.
OPMERKING
Ook als alle spelers, op één speler na, zijn gestopt, mag deze speler nog nieuwe kaarten
blootleggen en aanleggen voor hij stopt.

Einde van een ronde
Van zodra elke speler een kaartenrij heeft genomen, eindigt de ronde.
De rijenkaarten worden weer in het midden van de tafel gelegd en de volgende ronde start met
de speler die als laatste een kaartenrij nam.

Einde van het spel en waardering
Nadat de kaart ‘laatste ronde’ wordt blootgelegd, wordt de lopende ronde noch uitgespeeld.
De kaart 'laatste ronde' wordt opzij gelegd en de speler die de kaart trok, neemt de volgende
kaart als vervanging.
Aan het einde van die ronde kent elke speler nog een kleur toe aan zijn (eventuele) joker(s).
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Waardering
Elke speler telt de kaarten van elke kleur die hij voor zich heeft liggen.
Elke kleurenrij telt, naargelang het aantal kaarten, pluspunten of minpunten.
Meer dan 6 kaarten van een kleur leveren geen bijkomende punten op.
Kaarten

Punten bruine zijde

Punten paarse zijde

1

1

1

2

3

4

3

6

8

4

10

7

5

15

6

6 en meer

21

5

elke ‘+2’

+2

+2

De speler kiest nu drie rijen uit waarvoor hij pluspunten noteert.
Alle overige rijen zijn minpunten.
Elke kaart '+2' telt ook 2 pluspunten.
De speler met de meeste punten wint het spel.
Voorbeeld (bruine zijde)

Marc heeft 1 joker, 1 kaart +2, 6 groene kaarten, 4 gele kaarten, 3 rode kaarten en 2 blauwe kaarten in
zijn vitrine. Aangezien hij voor zijn groene kaarten al het maximum aantal punten behaalt, laat hij de
jokerkaart voor de kleur geel doorgaan.
Marc ontvangt in totaal 41 punten:
- + 21 punten voor de groene kaarten
- + 15 punten voor de gele kaarten
- + 6 punten voor de rode kaarten
- - 3 punten voor de blauwe kaarten
- + 2 punten voor de kaart +2
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voor twee spelers
In het spel voor twee spelers gelden de volgende wijzigingen:
 Voor het eerste spel worden de kaarten van twee kleuren uit het spel verwijderd.
 Voor het begin van het spel neemt iedere speler twee verschillende kleurkaarten.
 Er wordt gespeeld met de groene rijenkaarten. Aan de rijenkaarten worden, afhankelijk van
de afbeelding, hoogstens 1, 2 of 3 kaarten aangelegd.

OPMERKING
De bruine rijenkaarten worden in het spel met 2 spelers niet gebruikt.
 Als de beide spelers een rij hebben genomen, worden de kaarten van de derde rij uit het
spel genomen.
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