Fungi
Pegasus, 2012
Brent POVIS
2 spelers vanaf 10 jaar
± 45 minuten

Een smakelijk kaartspel voor 2 spelers vanaf 10 jaar van Brent POVIS.

INLEIDING
Je ademt diep de frisse lucht van het bos in en je voelt dat het vandaag jouw geluksdag is. In de laatste dagen hebben
zonneschijn en regen zich herhaaldelijk afgewisseld, een perfecte voorwaarde om een rijke oogst aan welsmakende
paddenstoelen binnen te halen. Waardevolle tips van plaatselijke inwoners waar de juiste plaatsen te vinden zijn, maken jou
nog extra optimistisch. Je bent al op pad vanaf het krieken van de dag met nog de laatste stralen van de maan en voorzien
van een grote korf. Ook een braadpan, boter en een lekker flesje heb je meegenomen om later op de avond als beloning
een lekkere pan paddenstoelen te bakken op een zelf aangelegd kampvuurtje. Het zal een mooie dag worden !

SPELMATERIAAL
 86 boskaarten

honingzwam

judasoor

geschubde inktzwam

morielje

vliegenzwam

boter

shiitake

cider

eikhaas

braadpan

berkenboleet

korf

eekhoorntjesbrood

maan

cantharel

rugzijde

 8 nachtkaarten

rugzijde

18 stokken

1 paar schoenen

6 overzichtskaarten

Dit getal geeft aan hoe vaak
deze kaart in het spel zit.
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SPELVOORBEREIDING
Neem eerst 2 braadpannen uit de boskaarten en leg die terzijde.
Mix de resterende boskaarten zeer grondig en leg die als verdekte
voorraadstapel aan één zijde van de tafel. Laat ernaast wat plaats
voor de aflegstapel.

Iedere speler ontvangt nu:
- 1 overzichtskaart: Op de voorzijde zijn de actiemogelijkheden in
een speelbeurt samengevat. Op de rugzijde staat vermeld wat
men in zijn speelbeurt moet vervullen.
- 1 van de vooraf terzijde gelegde braadpannen. Leg deze open
voor jou in jouw vitrine.
- 3 boskaarten van de voorraadstapel. Dat zijn jouw handkaarten
aan het begin van het spel. Handel bij de volgende drie kaarten
op deze wijze:
- korf: Leg deze kaart open in jouw vitrine zonder een kaart na
te trekken.
- maan: Leg deze kaart op de aflegstapel en trek in de plaats
hiervan de bovenste nachtkaart in de hand.
- vliegenzwam: Leg deze kaart op de aflegstapel zonder een
kaart na te trekken.

Leg nu 8 boskaarten bloot en leg die in een rij naast elkaar tussen
de twee spelers. Deze kaarten stellen het bos voor. De beide
kaarten die het verst van de voorraadstapel liggen stellen het
bosgebied voor dat aan uw voeten ligt. Leg ter verduidelijking de
kaart met het paar schoenen horizontaal voor de beide kaarten.
Laat naast de beide kaarten van het bosgebied plaats voor de
zogenaamde vervalstapel (aan het einde van de handleiding vindt
men een optionele vitrine van kaarten).
Mix de 8 nachtkaarten en leg die verdekt naast de voorraadstapel
van de boskaarten. Plaats de stokken boven de nachtkaarten.

De speler die als laatste paddenstoelen heeft gegeten wordt de
startspeler.
stokken

plaats voor
de aflegstapel
vitrine speler 2

bosgebied aan
jullie voeten

plaats voor
de vervalstapel

het diepe bos

nachtkaarten

voorraadstapel
van de
boskaarten

vitrine speler 1

SPELVERLOOP
Doel van het spel

In een speelbeurt

In een partijtje Fungi probeert men de smakelijkste paddenstoelen
te verzamelen en in een braadpan te bakken. Met boter en cider kan
men de smaak van de paddenstoelen nog verfijnen. Hiervoor
ontvangt men aan het einde van het spel genotpunten. De speler
die op deze wijze de meeste genotpunten verzamelt, wint het spel.

In een speelbeurt voert men 1 van de volgende 5 acties uit, vrijwillig
passen is niet toegelaten:

Boskaarten en verrottingsstapel
De boskaarten zijn de centrale kaarten van het spel. Op de functies
van de afzonderlijke kaarten wordt in aparte kaders dieper ingegaan. Aan het einde van elke speelbeurt komt 1 boskaart op de
vervalstapel. Voor een korte tijd kan deze kaart (en soms ook
meerdere) nog genomen worden voor ze definitief op de
aflegstapel belandt.
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A. 1 kaart uit het bos nemen.
B. Alle kaarten van de vervalstapel nemen.
C. 3 of meer paddenstoelen van dezelfde soort
bakken.
D. 2 of meer paddenstoelen van dezelfde soort verkopen.
E. 1 braadpan neerleggen.
Als de speler geen enkele actie kan uitvoeren, voert de medespeler
zolang één actie na de andere uit tot de speler opnieuw 1 actie kan
uitvoeren. Het is uiteraard best om te vermijden dat men in zulke
situatie terecht komt en daarom moet men steeds goed
op de handkaartenlimiet letten (zie volgende pagina).
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A. 1 kaart uit het bos nemen
Neem 1 kaart uit het bos in de hand (met uitzondering van: maan,
korf en vliegenzwam: zie voorbeeld op de volgende pagina).
Hou steeds de handkaartenlimiet in de gaten. Deze ligt om te
beginnen bij 8 kaarten (dit betekent dat men op geen enkel
moment van zijn beurt meer dan 8 kaarten in de hand mag
hebben). Men kan zijn handkaartenlimiet met de hulp van de
kaart korf verhogen (details: zie kader ‘korf’).

Zowel voor actie A.1 alsook voor actie A.2 geldt: Neemt men een
kaart maan dan legt men die meteen op de aflegstapel en men
trekt in de plaats hiervan de bovenste nachtkaart in de hand
(details: kader ‘maan’). Leg een kaart korf of vliegenzwam meteen
in de eigen vitrine. Men neemt deze kaarten niet in de hand.
Zij tellen uiteraard ook niet mee voor de handkaartenlimiet
(details: zie kader ‘korf’ en kader ‘vliegenzwam’).
MAAN: De paddenstoelen die werden verzameld in de
schijn van de maan smaken nog lekkerder. Wanneer men
een kaart maan neemt, legt men die meteen op de aflegstapel en in de plaats hiervan trekt men de bovenste kaart
van de nachtstapel in de hand. Van elke paddenstoel (ook
morielje en vliegenzwam) is er 1 nachtkaart. Deze kaarten
tellen voor 2 paddenstoelen maar wel maar voor 1 kaart in
de handkaartenlimiet. Dat heeft tot gevolg dat bij de actie
C (2 of meer paddenstoelen van dezelfde soort verkopen)
1 nachtkaart al voldoende is.

KORF: Een korf neemt men niet in de hand maar
men legt hem onmiddellijk in de eigen vitrine. Hij
telt dus niet mee in de handkaartenlimiet. Hij
verhoogt ook meteen de handkaartenlimiet met 2.
Heeft men bijvoorbeeld 2 korven in de eigen vitrine
bedraagt de handkaartenlimiet nu 12 stuks.
Wanneer men deze actie kiest, staat de speler 2 optie ter keuze:

A.1. 1 kaart uit het bosgebied aan jullie voeten nemen
Neem 1 van de beide kaarten van het bos in de hand die naast het
paar schoenen ligt. Dit is het bosgebied dat direct voor de speler
ligt en het verzamelen van deze kaarten is vrij gemakkelijk.

VLIEGENZWAM: Neemt men een vliegenzwam dan legt
men die onmiddellijk in de eigen vitrine (hij telt niet mee
bij de handkaartenlimiet). In het geval de vliegenzwam één
van de meerdere (max. 4) kaarten van de vervalstapel is
(zie actie B), neemt men de resterende kaarten in de hand.

A.2. 1 kaart uit het diepe bos nemen
Neem 1 kaart naar keuze in de hand die in het diepe bos ligt.
Dat zijn de 6 kaarten die niet voor het paar schoenen ligt.
Voor het verzamelen van deze kaart moet de speler 1 of meer
stokken afgeven. De eerste kaart na de beiden kaarten aan jullie
voeten kost 1 stok, de tweede kost 2 stokken … enzovoort.
De laatste kaart in het diepe bos kost dus 6 stokken. Leg de
ingezette stokken terug op de stapel van de stokkaarten (zie het
voorbeeld op de volgende pagina).
STOK: Een stok hoort noch tot de boskaarten noch
tot de nachtkaarten. Men neemt ze niet in de hand
en tellen dus ook niet mee voor de handkaartenlimiet. Met de actie D (2 of meer paddenstoelen van
dezelfde soort verkopen) ontvangt men stokken.
Deze heeft men nodig om met actie A.2 (1 kaart uit
het diepe bos nemen) kaarten te nemen.

In elk geval moet men daarna de handkaarten tot precies 4 kaarten
reduceren. Per korf kan dit aantal worden verhoogd met 2 stuks.
Liggen er bijvoorbeeld 2 korven in de eigen vitrine dan moet men zijn
handkaarten reduceren tot 8 stuks. Leg de overtollige handkaarten op
de aflegstapel. De speler mag vrijwillig niet meer handkaarten afleggen
als hij de handkaartenlimiet heeft bereikt.
Deze handkaartenlimiet geldt voor de speler ook in zijn volgende
speelbeurt waarna hij aan het einde van die speelbeurt zijn vliegenzwam op de aflegstapel mag leggen. Daarna geldt voor hem terug de
gewone handkaartenlimiet van 8 stuks.
Op het juiste moment kan een vliegenzwam helpen om van
ongewenste kaarten af te raken.

B. Alle kaarten van de vervalstapel nemen
Neem alle kaarten van de vervalstapel (na de allereerste actie
steeds 1 tot 4 kaarten). Handel bij de kaarten maan, korf en
vliegenzwam zoals onder hoofdstuk A werd beschreven. Alle
andere kaarten neemt men in de hand. Hou uiteraard ook
rekening met de handkaartenlimiet.
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TIP
Wanneer men zijn handkaartenlimiet heeft bereikt, mag men toch
een vervalstapel tot 3 kaarten nemen zolang deze minstens 1 korf
bevat. Men legt dan de korf in de eigen vitrine waardoor de
handkaartenlimiet wordt verhoogd met 2 stuks en men dus de
resterende beide kaarten van de vervalstapel in de hand mag
nemen. Om in zulke situatie een vervalstapel van 4 kaarten te
mogen nemen, moet deze minstens 2 korven bevatten.
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Voorbeeld
Voor de berkenboleet of de braadpan moet men geen stok afgeven. De boter kost
1 stok, de maan 5 stokken. In het geval dat men de vervalstapel neemt, moet men de
beide kaarten nemen. Dit mag men alleen doen wanneer men de handkaartenlimiet
niet overschrijdt.

vervalstapel

C. 3 of meer paddenstoelen van dezelfde soort bakken
Wanneer men 3 of meer paddenstoelen van dezelfde soort in de
hand heeft, mag men die bakken. Men legt dan de paddenstoelen
in een vrije braadpan die al in de eigen vitrine ligt of men speelt
met de paddenstoelen die men wil bakken ook een braadpan uit.
Paddenstoelen en braadpan blijven als één kaartenrij tot het
einde van het spel in de eigen vitrine liggen. Men mag in het
verdere verloop van het spel noch extra paddenstoelen in deze
braadpan leggen noch deze braadpan gebruiken om andere
paddenstoelen te bakken. Per speelbeurt mag men maar
paddenstoelen van 1 soort bakken.
BRAADPAN: Zonder een braadpan kan meen geen
paddenstoelen bakken. Let dus goed op om deze
voorraad aan te vullen. Aan het begin van het spel
beschikt men over 1 braadpan in de eigen vitrine.
Met actie C en E kan men meer braadpannen in de
eigen vitrine leggen.

BOTER en CIDER: Bakt men 4 of meer
paddenstoelen van dezelfde soort (nachtkaarten
tellen ook hier voor 2), mag men 1 boter in de
pan met paddenstoelen leggen. Bakt men 5 of
meer paddenstoelen van dezelfde soort mag
men er ook 1 cider bijleggen. Bij 8 of meer
paddenstoelen van dezelfde soort mag men
zelfs 2 kaarten boter toevoegen, bij 9 of meer paddenstoelen telkens
1 kaart boter en 1 kaart cider en zelfs, als men daar in lukt, 10 of meer
paddenstoelen van dezelfde soort in één keer bakken dan mag men er
2 kaarten cider bijleggen.
Elke boter levert aan het einde 3 extra genotpunten, elke cider levert
zelfs 5 extra genotpunten.
Ook deze beide kaarten mag men niet later aan een afgelegde
braadpan toevoegen. Zij moeten in de actie C samen met de
paddenstoelen worden uitgespeeld.

PADDENSTOELEN: Het bereiden van deze smakelijke vrucht van
het bos, is het doel van het spel. In de kadertjes bovenaan links en
rechts op de kaart geeft het getal onderaan het braadpansymbool
aan hoeveel genotpunten men ontvangt voor elke gebakken
paddenstoel aan het einde van het spel. Diegene die de meeste
punten behaalt, wint het spel.
Bakt men bijvoorbeeld
4 berkenboleten (2 boskaarten
en 1 nachtkaart) dan ontvangt
men aan het einde van
het spel 12 genotpunten.

D. 2 of meer paddenstoelen van dezelfde soort verkopen
Wanneer men 2 of meer paddenstoelen van dezelfde soort in de hand heeft, mag men deze
verkopen om stokken te ontvangen. Leg hiervoor 2 of meer paddenstoelen van dezelfde soort
op de aflegstapel. Bereken hoeveel stokken men ontvangt en leg die in de eigen vitrine.
Het aantal stokken dat men ontvangt, wordt aangegeven door het getal onderaan het stoksymbool in het kadertje bovenaan links of rechts van de kaart (nachtkaarten tellen voor 2 paddenstoelen). Verkoopt men bijvoorbeeld 3 shiitake (1 boskaart en 1 nachtkaart) dan ontvangt men 6 stokken.
Per speelbeurt mag men maar paddenstoelen van 1 soort verkopen. Als de voorraad stokken
ontoereikend is, mag het tijdelijk worden vervangen door alternatief materiaal.
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E. 1 braadpan neerleggen
Leg 1 braadpan in de eigen vitrine. In een latere speelbeurt mag men met de actie C (3 of meer paddenstoelen) deze braadpan gebruiken.

Na de speelbeurt
1. Leg onafhankelijk van de gekozen actie de kaart die het dichtst
naast de vervalstapel ligt op de vervalstapel. Leg de kaarten op
de vervalstapel een klein beetje verschoven op elkaar zodat
men goed kan zien welke kaarten in de vervalstapel zitten.
De vervalstapel kan nooit meer dan 4 kaarten bevatten.
Als er een vijfde kaart op de vervalstapel wordt gelegd, leg dan
eerst de vier kaarten op de aflegstapel en begin met deze kaart
een nieuwe vervalstapel.

2. Verschuif de kaarten in het bos in de richting van de vervalstapel
zodat voor het paar schoenen opnieuw 2 boskaarten liggen.
3. Vul het bos opnieuw aan tot 8 kaarten. Leg hiervoor 1 tot 2
kaarten van de voorraadstapel van de boskaarten bloot en leg de
nieuwe kaarten in het diepe bos in de tegenovergestelde zijde van
het bosgebied aan jullie voeten.
Daarna is de medespeler aan de beurt.

De speler die aan de beurt is, heeft actie A.1
gekozen en de braadpan genomen.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt onmiddellijk zodra de laatste kaart uit het bos werd
weggenomen.
Tel daarna alle genotpunten van de gebakken paddenstoelen samen.
Gebruik hiervoor de puntenwaarde onder het braadpansymbool van
elke paddenstoelkaart. Hou er rekening mee dat de paddenstoelen
van de nachtkaarten dubbele punten opleveren. Hou ook rekening
met de extra punten van boter en cider. De paddenstoelplukker die
de meeste genotpunten kan aantonen wint het spel.
Bij een gelijke stand wint de speler die de meeste paddenstoelen
heeft gebakken (nachtkaarten tellen dubbel, met boter en cider
wordt geen rekening gehouden).
Smakelijk !

ALLTERNATIEVE KAARTENVITRINE
VOOR HET BOS

Berekening van de genotpunten:
Geschubde inktzwam 6, eekhoorntjesbrood 18 en eikhaas 12,
wat een totaal van 36 genotpunten oplevert.

einde
van het
woud

Om het herhaaldelijk verschuiven van het bos aan het einde van de
speelbeurt te reduceren, kan men de volgende alternatieve kaartenvitrine voor het bos gebruiken.
Markeer met het paar schoenen zoals voorheen het bosgebied aan
jullie voeten (het einde van de kaartenvitrine). Neemt men in zijn
speelbeurt dan 1 kaart uit dit bosgebied aan de voeten dan moet
men na zijn beurt gewoon de 2 nieuwe kaarten aan het achterste
einde van het bos leggen en het paar schoenen verschuiven naar de
2 voorste kaarten (kaart 1 en 2 in de schets). Neemt men een kaart
uit het diepere bos dat moet men uiteraard het gat eerst dichten
door het verschuiven van een deel van de kaarten.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Amanita muscaria (vliegenzwam)

Coprinus comatus (geschubde inktzwam)

Eén van de bekendste giftige paddenstoelen, die
echter in Japan (en vroeger ook in de streek van
Hamburg) als eetbare paddenstoel werd
gebruikt.

Als jonge paddenstoel wel lekker, maar moet
snel na het plukken worden genuttigd want
anders wordt hij inktachtig en is hij niet meer
genietbaar.

Armillaria mellea (honingzwam)

Grifola frondosa (eikhaas)

In rauwe toestand is deze paddenstoel giftig,
maar goed doorbakken wordt hij in vele streken
gegeerd voor zijn smaak.

Een paddenstoel die vooral in Japan wordt
gegeerd onder de naam Maitake.

Leccinum scabrum (berkenboleet)

Auricularie auricula (judasoor)
Vooral in de Aziatische keuken wordt deze
eetbare paddenstoel gebruikt.

Boletus edulis (eekhoorntjesbrood)
Werd al door de Romeinen zeer gewaardeerd als
lekkere paddenstoel, maar is moeilijk te vinden.

Lentinula edodes (shiitake)
Eén van de meest gekweekte eetbare paddenstoel. In China en Japan wordt hij ook als
medicijn gebruikt.

Morchella esculenta (morielje)

Cantharellus cibarius (cantharel)
Al van in de oudheid gekend als een smakelijke
paddenstoel, maar die omwille van de milieuverontreiniging een sterke teruggang
ondervindt.

IMPRESSUM
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Een zeer lekkere paddenstoel die in Duitsland
onder natuurbescherming staat.
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Een zeer begeerde paddenstoel die in Duitsland
onder natuurbescherming staat.
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