
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelidee en doel van het spel 
"Waka Waka" betekent zoveel als "Doe het !" in de Swahili-taal. Als Afrikaanse handelaars 
kopen de spelers voor hun dorp goederen. Van heinde en ver worden vruchten, dierenvellen, 
zout, thee, stoffen en sieraden aangeleverd. De sjamanen (priester-tovenaars) van het dorp 
geven aan de spelers opdrachten die zij moeten vervullen. Om een opdracht te kunnen 
vervullen, moeten de spelers bepaalde goederencombinaties afgeven. Hierdoor stijgt het 
prestige in hun dorp. 
De speler die aan het einde van het spel de hoogste prestigestatus heeft bereikt, is de meest 
succesvolle handelaar en wint het spel. 
 

Waka Waka 
Kosmos, 2012 

Rüdiger DORN 
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar 

± 90 minuten 
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Spelmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelvoorbereiding 
 Voor het eerste spel worden alle onderdelen voorzichtig uit de stanskartons losgemaakt. 
 De beide statustegels worden pas later in het spel gebruikt en worden voorlopig terug in de 
doos gelegd. 

 Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd zodat aan elke zijde van het 
speelbord een speler zit. 

 Aan elke zijde van het speelbord bevinden zich aan de onderste rand twee domeinen: 
- links is er een vitrine waarop plaats is voor 6 goederenfiches; 
- rechts worden de kaarten afgelegd die de speler uitspeelt (maximaal 3 per speelbeurt). 
Iedere speler heeft de controle over het bereik waarvoor hij zit. 

 De goederenfiches worden zeer grondig gemixt en als verdekte hoop bovenaan rechts op 
het speelbord gelegd. 

 De aanbodvelden op de 4 boten worden met toevallig getrokken goederenfiches belegd. 
Op de velden met een oog worden goederen open neergelegd. Op de andere velden 
worden de goederen verdekt gelegd. 

 4 statusfiguren 

 1 vuurkaartje (aan beide zijdes bedrukt) 

 2 statustegels (aan beide zijdes bedrukt) 

 56 goudstukken 
     20x             20x            16x 

 66 speelkaarten 

 84 goederenfiches  
(telkens 14 in 6 soorten) 

 vruchten      vellen          zout     

    thee         stoffen      sieraden 
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 Bovendien worden 6 toevallig getrokken goederen als voorraad open in het dorp gelegd. 
 Het goud wordt als kassa bovenaan in het midden van het speelbord gelegd (in de 
savanne). 

 Het vuurkaartje wordt met de zijde die het oplaaiende vuur toont, op het speelbord gelegd 
(op de sjamanenheuvel). 

 Iedere speler ontvangt 1 statusfiguur in de kleur van zijn keuze en zet die voor zich neer. 
 Bovendien ontvangt iedere speler goud in waarde van 8 uit de kassa. 

 
 

 De kaarten worden zeer grondig gemixt. Dan worden aan iedere speler verdekt 6 kaarten 
uitgedeeld die elke speler in de hand neemt. De resterende kaarten worden als verdekte 
voorraadstapel op het kaartveld bovenaan links gelegd (boven de bomen). 

 Als een speler een kaart 'Vuur van de sjamanen' ontvangen heeft, geeft hij die terug en 
ontvangt hiervoor een andere kaart (niet verwarren met de gewone kaart 'sjamaan'). 
De teruggegeven kaarten worden opnieuw onder de voorraadstapel gemixt. 

 De speler die aan de zijde zit waar de olifanten zich bevinden, wordt de startspeler en 
begint het spel. 

 
 

TIP 
Goud vindt men in de waardes van 1, 3 en 5 en kan te allen tijde worden gewisseld. 

kassa met goud 

statusbord 

vuurkaartje 

voorraad met  
6 goederen 

veld voor de 
aflegstapel 

voorraadstapel 

aanbodvelden 
voor goederen 

hoopje met 
verdekte 
goederen 

aflegvelden voor 
3 kaarten 

vitrine voor  
6 goederen 
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Spelverloop 
Er wordt gespeeld met de wijzers van de klok mee. De speler die aan de beurt is, mag 1, 2 of 3 
van zijn kaarten uitspelen. Hij mag echter ook verzaken aan het uitspelen van kaarten. 
Aansluitend neemt hij als bevoorrading nieuwe kaarten of goud. Hoe meer kaarten men speelt, 
hoe minder bevoorrading men mag nemen. Daarna is de volgende speler aan de beurt. 

1. 1 tot 3 kaarten uitspelen en acties uitvoeren 
BELANGRIJK 
Als de speler verzaakt aan het uitspelen van kaarten,  
ontvangt hij meer bevoorrading. 
- Speelt de speler een kaart uit zijn hand uit, legt hij deze 

kaart in zijn vitrine af. 
- De eerste kaart van zijn beurt legt hij aan de linkerkant  

van zijn kaartenveld. 
- Na het neerleggen van de kaart volgt de speler de  

aanwijzingen van zijn gespeelde kaart, vóór hij een 
volgende kaart mag spelen. De actie wordt telkens op de kaart aangegeven. 

 
 
 
 
 

- Als de speler dit wil, mag hij een tweede kaart uitspelen die hij naast zijn eerste kaart legt. 
Nadat ook deze aanwijzing werd opgevolgd, mag hij nog een derde kaart spelen.  
Deze kaart legt hij naast zijn tweede kaart en voert ook nu de aanwijzing uit. 

- Wil of kan de speler geen volgende kaart uitspelen, mag hij nu zijn bestand aan kaarten en 
goud aanvullen. 

2. Kaarten respectievelijk goud als bevoorrading nemen 
- Nadat de speler kaarten heeft uitgespeeld of aan het uitspelen heeft verzaakt, neemt hij zijn 

bevoorrading. 
- Hij trekt kaarten van de voorraadstapel of hij neemt goud uit de kassa. 
- Algemeen geldt dat een speler mag kiezen of hij kaarten trekt of liever  

goud uit de kassa neemt of beide. 
- Het kaartenaflegveld waaraan de speler in zijn beurt zijn laatste kaart  

heeft neergelegd, geeft aan hoeveel kaarten respectievelijk hoeveel goud de speler mag 
nemen. 

 
 
- Als de speler drie kaarten heeft uitgespeeld, ontvangt hij geen bevoorrading. 
- Als de speler helemaal geen kaarten heeft uitgespeeld, ontvangt hij een  

bevoorrading van 3: 3 kaarten, 3 goud, 2 kaarten en 1 goud of 1 kaart en 2 goud. 
 
 
 
 
 
 

- Als de voorraadstapel is opgebruikt, wordt de open aflegstapel zeer grondig gemixt en als 
nieuwe voorraadstapel klaargelegd. 

In het bovenstaande voorbeeld heeft de speler één kaart gespeeld.  
Hij mag een bevoorrading van 2 nemen: 2 kaarten, 2 goud of 1 kaart en 1 goud. 

TIP 
- Het is aan te raden dat de speler die de kaart speelt, de tekst luidop voorleest zodat alle 
 spelers tijdens het spel de kaarten leren kennen. 
- Aan het einde van de handleiding vindt men nog bijkomende verduidelijkingen bij de 
 kaarten. Die kunnen een oplossing bieden bij vragen die zouden rijzen. 

BELANGRIJK 
Een speler mag aan het einde van zijn speelbeurt nooit meer dan 6 kaarten in de hand 
hebben. Als hij na zijn speelbeurt toch meer dan 6 kaarten heeft, moet hij de overtollige 
kaarten naar keuze open op de aflegstapel leggen. Door bepaalde acties kan een speler in 
de tussentijd wel meer dan 6 kaarten hebben. 
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3. Kaarten op de aflegstapel leggen en de boten aanvullen 
- Aan het einde van zijn speelbeurt legt de speler zijn uitgespeelde kaarten van zijn 

aflegvelden op de aflegstapel. 
- Als de speler in zijn speelbeurt goederen heeft gekocht, worden de boten nu opnieuw 

aangevuld. Op de ogen-velden worden de goederen open (zichtbaar) gelegd, op de 
andere velden verdekt (niet zichtbaar). 

- Vervolgens is de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt en speelt 
nu 0 tot 3 kaarten uit. 

Kaarten met goudsymbool 
- Enkele van deze kaarten hebben in de linkerbovenhoek een goudsymbool. 
- Steeds wanneer een speler een kaart met een goudsymbool uitspeelt, mag 

aansluitend iedere medespeler, met de wijzers van de klok mee, eveneens  
deze kaart benutten. 

- Hiervoor moet hij de speler, die deze kaart heeft gespeeld, 1 goud (waarde 1) afgeven. 
- De actieve speler kan zijn medespelers het gebruik van zijn gespeelde kaart niet beletten. 

Handel (20x) 
De belangrijkste en ook meest voorkomende kaart in het spel, is de kaart 'handel'. 
Deze kaart heeft 3 symbolen en biedt de speler dan ook 3 mogelijke acties. 
De kaart kan telkens voor één van de volgende mogelijkheden worden benut:  
aankoop van goederen, verkoop van goederen of 1 statusniveau stijgen. 

Aankoop van goederen 
- De speler kiest één van de vier boten en neemt alle goederen (open en 

verdekte) die op deze boot worden aangeboden. 
- Hiervoor betaalt hij zoveel goud in de kassa als onder de boot wordt 

aangegeven als aankoopprijs (2, 3, 4 of 5 goud). 
- De gekochte goederen legt de speler open op vrije velden naar keuze 

in zijn vitrine. 
- Als een speler al 6 goederen in zijn vitrine heeft, moet hij de overtollige goederen zonder 

opbrengst in de open voorraad leggen. Welke goederen de speler weglegt, mag hij zelf 
kiezen. De speler mag ook goederen die hij zonet heeft verkregen, afgeven. 

- Pas aan het einde van zijn speelbeurt vult de speler de vrijgekomen plaatsen in de boot 
opnieuw aan. 

- Zonder de actie 'handel' is de aankoop van goederen niet mogelijk. 
 
 
 
 
 

Verkoop van goederen 
- De speler legt twee goederen uit zijn vitrine in de open voorraad. 
- Welke goederen dat zijn, beslist de speler zelf. 
- De goederen moeten echter beide van dezelfde soort zijn (voorbeeld: 2x thee). 
- Hiervoor ontvangt de speler 10 goud uit de kassa. 
- Zonder de actie 'handel' is de verkoop van goederen niet mogelijk. 
 

TIP 
Ter herinnering aan deze mogelijkheid om goederen te verkopen, bevindt zich dit 
symbool op het speelbord. 

OPMERKING 
Als de hoop met de verdekte goederen bijna is opgebruikt, worden de goederen die in de 
voorraad liggen opnieuw zeer grondig gemixt en als nieuwe hoop verdekte goederen op het 
speelbord gelegd. Zoals in het begin worden er 6 goederen toevallig uit de hoop getrokken en 
als voorraad in het dorp gelegd. 
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1 statusniveau stijgen 
- Dit is de belangrijkste actie in het spel omdat die speler wint die als eerste 

de hoogste status heeft bereikt. 
- Om een statusniveau te stijgen, moet een speler een opdracht vervullen. 

Dat betekent dat hij een bepaald aantal goederen moet afgeven. 
- Welke goederen dat telkens zijn, staat in het opdrachtveld naast het volgende niveau 

waarop de speler zich wil plaatsen. 
- De speler legt de gevraagde goederen uit zijn vitrine in de open voorraad en zet zijn 

statusfiguur 1 niveau naar boven. 
- Aan het begin van het spel heeft iedere speler zijn statusfiguur nog voor zich staan.  

Als een speler een niveau stijgt voor de eerste keer, zet hij zijn statusfiguur op het speelbord 
naast het onderste (= eerste) niveau. 

 
 
 
- Zonder de actie 'handel' is het stijgen van status door het afgeven van goederen niet 

mogelijk. 
 

Handel ook zonder de kaart 'handel' mogelijk 
- Als een speler de actie 'handel' wil uitvoeren, maar niet beschikt over 

de juiste handkaart, mag hij de kaart 'handel' vervangen door drie  
willekeurige kaarten naar keuze. 

- Hiervoor legt de speler drie kaarten naar keuze uit zijn hand verdekt 
aan het eerstvolgende vrije veld van zijn kaartaflegvelden. 

- Deze 3 neergelegde kaarten gelden voor de bevoorradingsregel als 
1 uitgespeelde kaart. 

- De speler mag deze ruilhandel in zijn speelbeurt tot driemaal toe herhalen (op voorwaarde 
dat hij uiteraard over de nodige kaarten beschikt). 

 

Vuur van de sjamanen (3x) 
- De kaart 'Sjamaan' geeft de speler de mogelijkheid om één 

statusniveau te stijgen op voorwaarde dat de speler, in plaats van 
de gevraagde goederen, 12 goud afgeeft. Deze kaart mag de  
speler pas spelen als het vuur van de sjamanen oplaait. 

- In de kaartenstapel bevinden zich 3 kaarten 'Vuur van 
de sjamanen'. Als zo een kaart wordt getrokken, neemt  
de speler deze kaart niet in de hand, maar voert deze 
kaart onmiddellijk uit. Bij de eerste kaart moet het 
vuurkaartje op de sjamanenheuvel worden omgedraaid. 
Nu is het vuur gedoofd. De kaart 'Sjamaan' mag nu zolang niet meer worden benut, tot de 
volgende kaart 'Vuur van de sjamanen' wordt blootgelegd. Dan wordt het vuurkaartje 
opnieuw op de zijde met het oplaaiende vuur gedraaid ... enzovoort. 

- De kaart 'Vuur van de sjamanen' wordt op de aflegstapel gelegd. De speler trekt hiervoor 
een vervangkaart van de voorraadstapel. In een zeer zeldzaam geval kan het gebeuren dat 
de vervangkaart opnieuw een kaart 'Vuur van de sjamanen' is. Als dit zo is, wordt het 
vuurkaartje direct nog éénmaal gedraaid. 

- Als de aflegstapel later wordt gemixt om een nieuwe voorraadstapel te vormen, blijven ook 
de 3 kaarten 'Vuur van de sjamanen' in deze stapel zitten. 

 

TIP 
Bij het eerste spel wordt met de statustabel gespeeld die direct op het speelbord is 
afgedrukt. Voor het eerste niveau moet men 2 identieke goederen naar keuze afgeven. 
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Einde van het spel 
- Het spel eindigt zodra een speler het hoogste niveau van de status 

heeft bereikt. De lopende ronde wordt in elk geval nog normaal tot  
het einde gespeeld. Na de zet van de rechterbuurman van de startspeler (de speler die aan 
de zijde van de olifanten zit), wordt nagegaan welke speler het spel heeft gewonnen. 

- Als er maar één speler het hoogste niveau heeft bereikt, wint deze speler. 
- Als er meerdere spelers het hoogste niveau hebben bereikt, wint van die spelers de speler 

die het meeste goud over heeft. 
- Als er dan nog een gelijke stand is, wint van die spelers de speler die het hoogste niveau als 

laatste heeft bereikt. 

Nieuwe opdrachten: Het spel met de extra statustegels 
 
 
 
 
 
 
 
- Als men het spel in de basisopstelling al heeft gespeeld (met de afgedrukte statustabel op 

het speelbord), kan men in een volgend spel ook spelen met de meegeleverde extra 
statustegels. Deze maken het spel nog boeiender. De opdrachten worden van tegel naar 
tegel steeds moeilijker, waardoor de speeltijd ook wordt verlengd. 

- Voor de start van het spel wordt één extra statustegel gekozen, de andere tegels worden 
terug in de doos gelegd. 

 
 
 
- Leg de gekozen statustegel op het speelbord en bedekt de afgedrukte statustabel op het 

speelbord. 
- BELANGRIJK 

Op de statustegels zijn bij enkele opdrachten verschillende symbolen afgebeeld. Elk 
symbool staat voor een andere goederensoort naar keuze. Als er in de opdrachtstrook 
verschillende symbolen zijn afgebeeld, moet de speler ook verschillende goederen leveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP 
Het is aan te raden om de extra statustegels te gebruiken in de volgorde zoals hierboven is 
aangegeven. Op iedere tegel zijn bovenaan links telkens strepen te zien (1, 2, 3 of 4).  
Hoe meer strepen, hoe moeilijker de opdracht. 

 

= 3 verschillende goederen 
 
= 2 verschillende goederenparen 
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STAMOUDSTE (4x) 
Een medespeler naar keuze moet al zijn handkaarten blootleggen. 
Gebruik één van deze kaarten. Daarna mag hij 1 kaart ruilen. 
- Na het gebruik neemt de medespeler al zijn kaarten terug in de hand.  
 Hij verliest dus geen kaarten. 
- De medespeler mag 1 kaart naar keuze op de aflegstapel leggen en 
 1 nieuwe kaart van de voorraadstapel trekken. Ook wanneer de speler 
 verzaakt aan het gebruik van een blootgelegde kaart. 
- Gebruikt de speler een kaart met een goudsymbool, mogen de medespelers 
 deze kaart in dit geval niet benutten. Het mee gebruiken van deze kaart is 
 alleen mogelijk als de speler deze kaart zelf uitspeelt. 
 

REGENMAKER (4x) 
Neem goud in overeenstemming met de hoogte van je statusniveau uit 
de kassa. 
- Deze kaart is des te waardevoller des te verder een speler op de status-
 tabel is vooruitgegaan. Staat zijn statusfiguur op het onderste niveau, 
 ontvangt hij slechts 1 goud.  
- Staat hij daarentegen op het vierde niveau dan levert de regenmaker  
 4 goud op. 
 

De kaarten en extra verduidelijking 

FAKKELWERPER (4x) 
Gebruik de kaart die je zonet hebt gespeeld, nog één keer. 
- Deze kaart kan een speler maar als tweede of als derde kaart van zijn 
 speelbeurt uitspelen. 
- Speelt de speler als tweede kaart een fakkelwerper en als derde kaart 
 eveneens een fakkelwerper, dan gebruikt hij zijn eerst gespeelde kaart in 
 deze beurt een derde keer. 
- Gebruikt de speler een kaart met een goudsymbool, mogen de 
 medespelers deze kaart  in dit geval niet benutten omdat de fakkelwerper 
 zelf geen goudsymbool heeft. 
- De actie 'handel' met drie verdekt uitgespeelde kaarten kan door de 
 fakkelwerper niet nog eens worden gebruikt. 

SJAMAAN (7x) 
Leg 12 goud terug in de kassa en stijg 1 niveau op de statustabel. 
- Dankzij deze kaart kan een speler zonder de actie 'Handel' 1 niveau stijgen.
- Omdat men niet weet wanneer de volgende kaart 'Vuur van de sjamanen' 
 wordt blootgelegd, kan men er niet 100% op vertrouwen dat men deze kaart 
 zeker kan benutten. 
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TROMMELAAR (4x) 
Leg 1 tot 5 kaarten op de aflegstapel en trek het identieke aantal 
kaarten van de voorraadstapel. 
- Als de medespelers deze kaart gebruiken, mogen zij een ander aantal 
 kaarten ruilen dan de speler die deze kaart heeft uitgespeeld. 
 

CHIMPANSEE (8x) 
Trek 1 kaart van de voorraadstapel. Bekijk in een boot naar keuze de 
beide verdekte goederen. 
- Met deze kaart kan een speler vermijden om een "kat in een zak" te 
 kopen.  
- De beide goederen die men mag bekijken, legt men opnieuw verdekt terug 
 in de boot. 
 

DRAGER (4x) 
Leg 1 goederenfiche uit je eigen vitrine in de voorraad en neem  
1 andere goederenfiche. 
- De goederen die de speler mag omruilen, mag hij ook kiezen uit de open 
 goederen in de voorraad. 
 

VERZAMELAARSTER (4x) 
Neem 1 goederenfiche uit de voorraad en leg die in je eigen vitrine. 
- De speler mag een goederenfiche ook nemen, zelfs al heeft hij in zijn 
 vitrine al 6 goederen liggen. Ook in dit geval moet hij één van zijn 
 goederen in de voorraad leggen om in zijn vitrine een plaats vrij te maken.
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WAARZEGSTER (4x) 
Trek 2 kaarten van de voorraadstapel. 
- De speler mag de beide kaarten ook nemen zelfs als hij daardoor meer 
 dan 6 kaarten in de hand heeft. Pas aan het einde van zijn speelbeurt 
 moet hij zijn kaarten reduceren tot 6 stuks. 
 

© vertaling: Herman BELLEKENS 
herman.bellekens@skynet.be 

5 mei 2012 

de auteur 
Rüdiger DORN 

VUUR VAN DE SJAMANEN (3x) 
Draai het vuurkaartje ! 
Als het vuur gedoofd is, mag de kaart 'SJAMAAN'  
niet meer worden gespeeld. 
 


