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3 - 4 spelers vanaf 10 jaar 
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Het spel 
Elke speler controleert een kolonie mieren. Rondom de eigen kolonie wemelt het van buit (prooidieren 
en smakelijke bladeren), tenminste als de ellendige mieren van de andere kolonie de lekkere hapjes 
gerust kunnen laten. Elke speler probeert om, zo succesvol mogelijk, zijn mieren prooidieren en 
bladeren te bezorgen op hun mierenhoop. Alleen de beste mierenkolonie kan overleven en de winnaar 
wordt uitgeroepen tot de nieuwe mierenkoningin. 

A. Spelmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Spelvoorbereiding 
 Leg het speelbord in het midden van de tafel. 
 Leg de vier starttegels voor de mierenhopen terzijde (deze zijn iets lichter van kleur dan de andere 

onderdelen). De overige mierenhooptegels worden in de buidel gestopt. 
 Elke speler ontvangt het volgende materiaal (bij 3 spelers wordt het materiaal voor de vierde speler 

terug in de doos gelegd): 
- Een basistegel voor de mierenhoop. 
- Een starttegel als beginnende voorraad (één van de lichtgekleurde tegels  
 met de acties 'uitbroeden' en 'verkennen'. 
- Alle mieren, actiemarkers en de supermier van één kleur (de mieren vormen de mierenvoorraad 
 van de spelers). 
- Bij 4 spelers ontvangen de drie 'zwakste' spelers elk een speelhulp. 

 De 6 'uitgebuite' buitkaartjes worden in één rij naast het speelbord gelegd. 
 De buitkaartjes worden op de overeenstemmende velden (met dezelfde afbeelding) op het speelbord 

gelegd: bij 4 spelers van elke buit 3 stuks, bij 3 spelers van elke buit 2 stuks (de resterende buitkaart-
jes worden terug in de doos gelegd). 

 Verdeel telkens 5 groene en 5 bruine bladeren op de velden van het speelbord met de 
overeenstemmende afbeelding. 

 Iedere speler zet één van zijn mieren op de grote mierenheuvel op het speelbord. 
 Vanaf nu kunnen de verkenningsvelden worden voorbereid. 

 
 

 1 stoffen buidel 

 12 actiemarkers 
(3 per spelerskleur) 

 18 buitkaartjes  
(3 van elke soort) 

 3 kaartjes miereneter               
(tweezijdig bedrukt) 

 6 'uitgebuite' buitkaartjes 

 4 basistegels voor de  
mierenhopen van de spelers 

 4 supermieren 
(1 voor elke speler) 

 1 boekenwurm 

 48 houten mieren 

 12 bladeren 
(6 groene, 6 bruine  
waarvan telkens 1 als reserve 

 1 speelbord 

 60 mierenhooptegels  
(inclusief de 4 starttegels) 

 1 kaart miereneter 

 3 speelhulpen 
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Voorbereiding van de verkenningsvelden 
Aan de bovenste rand van het speelbord bevinden zich zes genummerde verkenningsvelden.  
Hierboven (op de tafel) worden drie rijen met tegels gelegd. 

 3 miereneters van een kleur naar keuze (aan beide zijden bedrukt) worden bovenaan veld 6 gelegd. 
 Nu worden één voor één mierenhooptegels uit de buidel getrokken en er worden er telkens drie 

bovenaan de velden 1 tot 5 gelegd. De getrokken tegels worden principieel telkens bovenaan het 
verkenningsveld met het kleinste getal gelegd waar nog plaats is (eerst veld 1, dan veld 2 ... 
enzovoort). 

 Als echter een mierenhooptegel met een paddenstoel wordt getrokken, wordt die bovenaan 
het verkenningsveld met het hoogste getal gelegd waar nog plaats is (eerst veld 5, dan  
veld 4 ... enzovoort). 

 Als de verkenningsvelden compleet zijn belegd, wordt de miereneterkaart (op de zijde voor 3 of 4 
spelers) aan de linkerkant van de mierenhooptegels gelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Spelverloop 
De speler die vandaag het zwaarste voorwerp heeft gedragen, wordt de startspeler en begint met de 
eerste speelbeurt. Daarna gaat het spel om de beurt verder met de wijzers van de klok mee.  
In de eerste ronde voert de startspeler 1 actie uit, de tweede speler 2 acties.  
Vanaf dan voeren alle spelers 3 acties per speelbeurt uit. 
 
 

Veld 1 beleggen en dan 
verder gaan bij veld 2. 

Tegels met een paddenstoel 
worden eerst op veld 5, dan op 
veld 4 ... enzovoort gelegd. 

Hier wordt de miereneter-
kaart met de zijde voor 3 
of 4 spelers gelegd. 

Er worden net zolang mierenhooptegels getrokken tot alle 
verkenningsvelden compleet zijn gevuld. 
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De acties van een speelbeurt worden na elkaar uitgevoerd. De speler plaatst steeds de 
actiemarker op het actieveld van zijn mierenhoop dat hij wil gebruiken.  
Dan voert hij de desbetreffende actie uit. Dit wordt herhaald tot alle  
drie acties zijn uitgevoerd (met uitzondering van de beide eerste 
spelers in de eerste ronde). 
Nadat de speler zijn drie acties heeft uitgevoerd, neemt hij zijn 
actiemarkers terug en zet deze klaar voor de volgende ronde. 
Elk actieveld kan maar éénmaal per speelbeurt worden 
gebruikt (er kunnen geen twee actiemarkers op hetzelfde veld  
worden geplaatst). In elk geval is het wel mogelijk om dezelfde 
actie meermaals uit te voeren op voorwaarde dat de speler de 
overeenstemmende actievelden ter beschikking heeft. 
Een speler kan ook passen wanneer hij geen actie meer wil 
uitvoeren. 

Acties bij een groeiende mierenhoop 
Als de mierenhoop van een speler in de hoogte groeit, kunnen meer 
waardevolle acties worden doorgevoerd. Er kunnen zelfs actievelden 
op onderdelen worden gebruikt die in een eerdere beurt werden 
gebouwd. Hoe hoger de actie in de mierenhoop is, hoe sterker deze 
actie is. Een actie op het onderste niveau is een actie van niveau 1,  
op het tweede niveau een actie van niveau 2 ... enzovoort. 
De gevolgen en effecten van deze acties worden beschreven  
in het hoofdstuk van de afzonderlijke acties. 

D. De acties (eindelijk kan het beginnen !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verkennen (tegels nemen) 
Mieren kunnen zeer ver lopen om onderdelen op te halen voor de uitbouw van de mierenhoop. 

 De speler neemt zoveel tegels van de verkenningsvelden in overeenstemming met zijn 
actieniveau. De tegels worden als voorraad naast de eigen mierenhoop gelegd. 

 Met een actie van niveau 1 neemt de speler een tegel van veld 1. Met een actie van niveau 
2 neemt de speler een tegel van veld 1 en één van 2 ... enzovoort. 

 De speler moet steeds zoveel tegels nemen als hij kan (hij mag zijn actie dus niet naar 
beneden afronden). 

 De miereneters beperken de keuze omdat zij steeds dichterbij op de verkenningsvelden 
komen (meer hierover later). Als alle miereneters zich op hetzelfde veld bevinden, kan van 
daaruit geen tegel meer worden genomen. 

 Aan het einde van zijn speelbeurt mogen hoogstens drie onverbouwde tegels als voorraad 
worden behouden. 

Actiemarkers 
worden op de 
mierenhoop 
geplaatst ... 
 

... op de 
actievelden. 

Actie niveau 2. 
 

Carl voert een actie verkenning van niveau 3 uit. Hij neemt telkens één tegel van veld 1, veld 2 
en veld 3. Zijn keuze is hier geel gemarkeerd. 
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2. Bouwen (mierenhoop met tegels uitbouwen) 
De spelers kunnen hun mierenhoop vergroten door extra tegels toe te voegen. 

 De speler neemt tegels uit zijn voorraad en bouwt die in zijn mierenhoop. 
 Het aantal van de te verbouwen tegels hangt af van het niveau van de actie (1 tegels bij 

niveau 1, 2 tegels bij niveau 2 ... enzovoort). 
 De speler moet het totaal aantal te verbouwen tegels gebruiken (hij kan alleen minder 

tegels uitbouwen als hij minder tegels in zijn voorraad heeft dan het niveau dat hij heeft). 
 Tegels kunnen bovenaan of ook zijdelings aan de bestaande mierenhoop worden 

gebouwd en worden dan onmiddellijk deel van de mierenhoop. 
 Actievelden met actiemarkers kunnen niet worden belegd. 
 Actievelden met buitkaartjes kunnen niet worden belegd. 

(zie 'Einde van een speelbeurt'). 
 Een gebouwde tegel ... 

- moet aan een andere tegel raken (zijdelings aangrenzen  
 of rusten op). 
- mag niet uitspringen boven een leegte 
- moet wanneer het op andere tegels wordt gebouwd, 
 op twee tegels liggen (een tegel mag dus niet direct 
 op maar één tegel worden gebouwd) 
OPMERKING: De basistegel van elke mierenhoop  
bestaat uit drie tegels die worden gemarkeerd door een  
gearceerde lijn. Deze tegels worden bij de uitbouw als  
afzonderlijke tegels beschouwd. 

 Een mierenhoop mag hoogstens 5 niveaus hoog zijn, in de breedte gelden er geen 
beperkingen. 

Carl heeft nog één actie over en een actie verkenning niveau 2 ter beschikking. Hij voert deze actie uit.  
In elk geval is zijn keuze nu beperkt omdat hij voorheen al tegels heeft genomen. Carl neemt de geel 
gemarkeerde tegels. 

Dit veld kan in deze ronde niet 
meer belegd worden omdat er al 
een actiemarker staat. 

Een tegel mag niet direct 
op slechts één tegel 
worden gelegd. 

Uitspringen boven 
een leegte is niet 
toegelaten. Op niveau 1 (begane grond) moeten nieuwe 

tegels de bestaande mierenhoop minstens aan 
één kant beroeren. 

Op niveau 2 en hoger moet de tegel 
op 2 andere tegels liggen. 

Uitbreiding mierenhoop 
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3. Uitbroeden (mieren uit de voorraad in de nesten plaatsen) 
Mieren worden uitgebroed in de zes nesten aan de onderzijde van het speelbord.  
Het desbetreffende nest toont de specialiteit van de mieren die daar worden uitgebroed. 

 Mieren worden uit de voorraad van de spelers in de nesten gezet. 
 Het aantal van de mieren hangt af van het niveau van de actie (1 bij niveau 1, tot 2 bij 

niveau 2 ... enzovoort). 
 Als er 2 of meer mieren binnen dezelfde actie worden gezet, moeten de beide eerste 

mieren in hetzelfde nest worden gezet (ZEER BELANGRIJK !).  
Daarna heeft de speler de vrije keuze in welk nest hij de mieren plaatst. 

 

 De spelers plaatsen vanuit de nesten mieren op de mierenpaadjes. Dit stelt het uitzwermen voor van 
duizenden mieren over het ganse gebied. 

 Met een actie van niveau 1 kan de speler 1 mier plaatsen of terughalen, met een actie van niveau 2 
kan de speler 2 mieren plaatsen of terughalen ... enzovoort. 

 Een speler mag ook minder mieren plaatsen of terughalen dan het niveau van de actie. 
 Mieren worden steeds op het overeenstemmende pad geplaatst (een mier vanuit het grasnest kan 

alleen op een pad worden gezet dat door het gras voert). 
 Elke geplaatste mier moet op een pad als deel van een netwerk worden geplaatst en verbonden zijn 

met een andere eigen mier of verbonden zijn met de grote mierenheuvel. 
 Alle mieren moeten steeds rechtstreeks de verbinding 

behouden met de grote mierenheuvel (dit kan belangrijk zijn 
voor het terughalen van mieren). 

 Een pad kan tegelijkertijd door mieren van verschillende 
spelers worden benut. 

 Soldatenmieren (uit het rode nest) gedragen zich wel anders 
(zie het volgende hoofdstuk). 

 Een speler kan binnen dezelfde actie zowel mieren plaatsen 
als mieren terughalen. 

 

4. Mieren (mieren vanuit de nesten op paden zetten / mieren van het 
 speelbord terug naar de voorraad halen) 
Vertrekkend van de grote mierenheuvel op het speelbord plaatsen de spelers de uitgebroede 
mieren op het netwerk van paden. Deze actie kan ook worden gebruikt om mieren van het 
speelbord (vanuit nesten of paden) terug naar de eigen voorraad halen. 
 

Carl voert een actie uitbroeden van niveau 4 uit. Hij kan dus tot 4 mieren uit zijn voorraad in de nesten 
plaatsen. Hij zet zijn eerste mier in het waternest. Zijn tweede mier moet hij dus ook in het waternest plaatsen. 
Bij zijn twee volgende mieren heeft hij de vrije keuze en hij zet één mier in het grasnest en één mier in het 
soldatennest. 

De spelers vormen een netwerk 
van paden door mieren op 
buurpaden te plaatsen. 

pad 

open plek 

pad 

Een pad is de weg 
tussen twee open 
plekken. 
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Soldatenmieren 
Mieren uit het rode nest zijn soldatenmieren. Zij onderscheiden zich van de andere  
5 kleuren. Soldatenmieren kunnen, binnen de mierenactie, op de volgende wijzen  
worden ingezet: 
1.  BEVEILIGING VAN EEN PAD 
 Een soldatenmier wordt op een pad gezet waarop al een mier van dezelfde speler staat. Zolang de 
 soldatenmier daar blijft, kan voedsel dat over dit pad wordt getransporteerd, niet door een medespe-
 ler worden gestolen (zie punt 3). Op elk pad mag zich steeds maar 1 soldatenmier bevinden 
 (men kan dus geen soldatenmier plaatsen op een pad waarop zich al een soldatenmier van een 
 medespeler bevindt). 
2.  EEN BRUG OVER HET RAVIJN BOUWEN (men heeft minstens een actie 
 van niveau 3 nodig) 
 Drie soldatenmieren kunnen worden gebruikt om een mierenbrug over een  
 ravijn te bouwen, wat zorgt voor een super verkorting van de af te leggen  
 weg. Zij overbrugt het ravijn tussen de beide afgebeelde nietige rode mieren.  
 Hiervoor worden binnen één actie 2 mieren uit het rode nest terug in de  
 voorraad gelegd en één op het ravijn geplaatst. Deze mier functioneert nu  
 als een gewone normale mier binnen de ketting wanneer het over voedsel- 
 transport gaat (zie verder onder 'transport').  
 Iedere speler kan zijn eigen brug over het ravijn bouwen. 
     EXTRA !!! 
3. SOLDATENMIEREN KUNNEN BUIT OF BLADEREN OP ELK MOMENT TIJDENS DE EIGEN 
 SPEELBEURT STELEN, DIT HEEFT GEEN ACTIE NODIG ! 
 Staat de mier van een speler op hetzelfde pad als een mier van een tegenstander, die buit of een 
 blad transporteert, dan kan de speler een soldatenmier uit het rode nest dit voedsel laten stelen.  
 De soldatenmier komt terug in de voorraad en het voedsel wordt van de mier van de tegenstander 
 op de eigen mier gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl voert een actie niveau 5 uit.  
Zijn vijf deelacties zijn de volgende: 
 Plaatst een watermier op het waterpad (verbonden met de 
 grote mierenhoop). Nu kan Carl zijn netwerk uitbreiden, 
 verder weg van de mierenhoop. (Ter herinnering: mieren 
 kunnen maar op paden worden gezet die direct van de grote 
 mierenhoop vertrekken of van een eerder al bezet pad). 
 De grasmier wordt op het graspad gezet (verbonden met de 
 watermier van deelactie 1). 
 

 De tweede watermier wordt op het waterpad gezet. 
 

 Een soldatenmier wordt op het pad gezet zodat dit pad is 
 beveiligd. Carl heeft nu nog één deelactie over. Hij kan zijn 
 steenmier op een steenpad zetten, maar ... 
 

 Carl neemt een mier terug in zijn voorraad die hem niet langer 
 van nut schijnt te zijn. 

het rode nest 

het ravijn 
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Carl voert een actie 'transporteren' niveau 4 uit.  
Hij gebruikt drie deelacties om het bruine blad naar de 
mierenheuvel te transporteren. Hij gebruikt  
dan de resterende deelactie om een vlinder 
als buit op te laden (hij heeft nog geen buit 
van deze soort). Omdat hij bovendien een 
soldatenmier op dit pad heeft staan, is deze buit 
momenteel beschermd tegen diefstal. 

Eindigt het voedseltransport bij een 
mier dan sleept deze mier het kaartje 
mee (het kaartje wordt in de gleuf  
van de mier gestopt). 

5. Transporteren (buit of bladeren via de paden meenemen) 
De mieren slepen buit en bladeren terug naar de mierenhoop. 

 Transporteren kan daarin bestaan dat een mier voedsel van een aangrenzende open 
plek oplaadt. 

 Transporteren kan ook daarin bestaan dat een mier voedsel van een mier op een buurpad overneemt. 
 Aangekomen bij de grote mierenheuvel worden buit en bladeren van het speelbord verwijderd en naast 

de eigen mierenhoop van de spelers gelegd. 
 Hoeveel deelacties men heeft, hangt af van het niveau (1 bij niveau 1, 2 bij niveau 2 ... enzovoort). 
 Binnen een actie kunnen verschillende objecten worden getransporteerd (men moet in de loop van een 

actie niet altijd hetzelfde kaartje transporteren). 
 Men kan geen buit opnemen van een soort waarvan men al een kaartje bezit (of op een mier of bij 

de mierenhoop). 
 Een mier kan steeds maar één kaartje in één keer opnemen (kaartjes kunnen ook niet op een mier 

worden gezet die al voedsel meesleept). 
 Mieren van een andere soort hebben geen effect op het  

transport van voedsel. 
 Soldatenmieren kunnen geen voedsel opladen op slepen. 

Als het laatste buitkaartje van een soort  
wordt opgeladen, wordt een 'uitgebuit' 
kaartje op deze lege plek gelegd. Dit dient 
alleen ter verduidelijking en kan niet worden 
opgeladen. 

6. Paddenstoel 
Sommige mierensoorten verbouwen en cultiveren zelf paddenstoelen en schimmels door ze 
te telen op fijngekauwde bladeren als voedingsbodem. Die kunnen ze dan opnieuw gebruiken 
als voedsel. De paddenstoelenvelden worden niet als actievelden gebruikt, maar wel bij de 
waardering aan het einde van het spel. De paddenstoelenvelden leveren punten op als zij aan 
het einde van het spel met een blad zijn belegd (zie bij de waardering). 
 

7. De supermier 
Iedere kolonie heeft uiteraard zijn held, en deze held heet de supermier. 
Eenmaal per speelbeurt kan een actiemarker op de supermier worden gelegd in plaats van op 
een actieveld van de mierenhopen. Dit geeft de speler de mogelijkheid om een actie naar 
keuze van niveau 1 uit te voeren. 
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E. Einde van de speelbeurt (afruimen) 
Aan het einde van iedere speelbeurt staan er een paar afruimacties op het getouw, die in deze 
volgorde moeten worden uitgevoerd: 

1. Actiemarkers verwijderen 
De drie actiemarkers worden weggenomen en klaargezet voor de volgende ronde. 

2. Buit (indien voorhanden) op de eigen mierenhoop leggen 
Alle buitkaartjes die in deze speelbeurt werden aangesleept, worden in de eigen mierenhoop 
binnengebracht. 

 Elke buit wordt op een vrij actieveld gelegd. Dit actieveld kan nu tot het einde 
van het spel noch voor acties worden gebruikt, noch worden 
belegd. 

 Bladeren zijn veel lichter om te stapelen en hebben dus bijna 
geen plaats nodig. Zij worden tot het einde van het spel  
naast de eigen mierenhoop gestapeld (zie ook bij de 
'Waardering'). 

3. Voorraad mierentegels reduceren tot 3 stuks 
Iedere speler mag aan het einde van zijn speelbeurt slechts 3 onverbouwde mierentegels in zijn 
voorraad behouden. Als een speler meer dan drie tegels heeft, worden de overtollige tegels, naar eigen 
keuze, terug in de doos gelegd. 

4. Verkenningsvelden aanvullen 
Zodra de spelers hun mieren op verkenning sturen, komen de miereneters meer en meer in het spel.  
Als een speler in de loop van zijn speelbeurt tegels van de verkenningsvelden heeft weggenomen, vult 
hij deze lege plaatsen aan met tegels uit de buidel. 

 De resterende tegels en ook de miereneters worden steeds in de richting van veld 1 verschoven, 
zodat er geen lege gaten ontstaan. 
Als alle miereneters veld 1 hebben bereikt dan wordt er onmiddellijk overgeschakeld naar het 
hoofdstuk 'Aanval van de miereneters' (zie volgende pagina). 

 Vervolgens worden er blind tegels uit de buidel getrokken en de lege plaatsen worden opgevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De buit wordt op een 
actieveld gelegd en 
blijft daar liggen tot 
het einde van het spel.

Aan het einde van de speelbeurt van Carl vertonen de verkenningsvelden gaten.  
De tegels worden verschoven in de richting van veld 1. 

Nadat de tegels en de miereneters zijn verschoven, worden de vrije 
plaatsen met tegels uit de buidel aangevuld. 
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5. Aanval van de miereneters 
Als een miereneter aan het einde van een speelbeurt het veld 1 heeft bereikt, draait hij zich om naar het 
speelbord en kijkt welke lekkere hapjes hij kan opeten. De miereneter blijft wel liggen op veld 1. 
Sommige miereneters eten wat hen voor de mond loopt, sommige miereneters eten het liefst lekkere 
sappige mieren. De miereneters eten dus verschillende zaken, afhankelijk als hoeveelste ze het veld 1 
bereiken (zie op de miereneterkaart). Als twee of meer miereneters in dezelfde beurt het veld 1 bereiken, 
beslist de speler die op dat moment aan de beurt is, in welke volgorde de miereneters worden gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Buit 
De miereneter eet buit van het speelbord van zijn kleur. De rode miereneter zal dus bij wijze van 
voorbeeld een lieveheersbeestje van het speelbord opeten. Het desbetreffende buitkaartje wordt dan 
van het speelbord verwijderd. Een miereneter eet alleen buit die zich op een open plek bevindt (dus 
geen buit die door een mier op zijn rug wordt voortgesleept of die al in de mierenhoop van een speler 
werd binnengebracht). Als er geen buit van de overeenstemmende kleur op het speelbord is te vinden, 
eet de miereneter helemaal niets. Als een miereneter de laatste buit van een soort opeet, wordt het 
overeenstemmende kaartje 'uitgebuite buit' op de open plek gelegd. 

B. Mieren 
De laatste miereneter die het veld 1 bereikt, stoort ook de mierennesten op zoek naar lekkere hapjes. 
Eerst zoekt de miereneter in het nest van zijn kleur. Zo zal de groene miereneter eerst op zoek gaan 
naar mieren in het grasnest. Bevinden er zich hier geen mieren dan zoekt de miereneter verder in het 

De verkenningsvelden zijn nu volledig klaar en voorbereid  
voor de volgende speler. 

De voeding van een 
miereneter wanneer hij als 

eerste, als tweede of als 
derde veld 1 bereikt.

als eerste   buit           buit 

als tweede   buit           buit 

als derde   mieren          buit en mieren 

mierenkaart 

de rode miereneter 
bereikt veld 1 
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volgende nest (hij volgt zijn lange snuit) aan zijn linkerzijde en probeert het daar. Gaat zijn zoektocht 
verder tot het bloemennest (helemaal links) en is ook daar zijn zoektocht tevergeefs, zet hij zijn rooftocht 
verder bij het rode nest (helemaal rechts).  
Als de miereneter hierbij op een nest met mieren stoot, vreet hij dit nest compleet leeg. De mieren 
komen terug in de voorraad bij de desbetreffende spelers.  
De miereneter is verzadigd en eet nu geen andere mieren meer. Als er zich in geen enkele nest mieren 
bevinden, eet de miereneter helemaal niets en blijft zijn maagje leeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Buit en mieren 
De miereneter eet zowel buit (voorgerecht) als ook mieren uit een nest (hoofdgerecht). 
De werkwijze is identiek aan A en B. 
 

Opruimen na de derde miereneter op veld 1 
Nadat alle drie miereneters veld 1 hebben bereikt, worden de miereneters teruggezet: 

 De miereneters worden weggenomen van veld 1. 
 Alle tegels worden verschoven in de richting van veld 1 zodat de gaten worden gedicht. 
 De miereneters worden op de andere zijde gedraaid (andere kleur) en worden op veld 6 gelegd. 
 De gaten die er nu nog zijn worden gevuld met tegels uit de buidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groene miereneter bereikt als derde veld 1 en zoekt in de nesten naar mieren. In het grasnest bevinden 
er zich geen mieren, dus trekt hij verder naar het bloemennest. Ook hier zijn er geen mieren te vinden en 
hij zet zijn rooftocht verder naar het rode nest (weer niets !). Dan trekt hij verder naar het steennest.  
De drie mieren die daar zijn worden lekker opgegeten (gaan terug naar de desbetreffende spelers die deze 
mieren opnieuw ter beschikking hebben). 

Terugzetten van de miereneters. 

De miereneters worden weggenomen 
van veld 1 en de tegels worden 

verschoven in de richting van veld 1. 

Alle 3 miereneters hebben  
veld 1 bereikt. 

De miereneters worden op de andere zijde 
gedraaid en worden op veld 6 gelegd. De gaten 

worden met tegels uit de buidel gevuld. 
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F. Einde van het spel 
Aan het einde van elke opruimactie wordt nagekeken of het einde van het spel werd uitgelokt.  
Dit is het geval als minstens één van de volgende voorwaarden is vervuld: 
1. De tegels in de buidel zijn onvoldoende om de verkenningsvelden aan te vullen. 
 

 OF 
 

2. Er ligt nu nog één (of geen) 'uitgebuit' buitkaartje naast het speelbord. Bijgevolg is er maar 
 één (of geen) soort buit over op de open plekken. 
 

Als één van deze voorwaarden is vervuld, zijn alle spelers (inclusief de speler die het einde van het spel 
heeft uitgelokt) nog éénmaal aan de beurt, vóór de waardering volgt. 
 

G. Waardering 
De spelers ontvangen op twee manieren punten: met buit en met paddenstoelenkweek. 

1. Buit 
Iedere buit is zoveel waard als het totaal  aantal buit dat een speler in zijn mierenhoop  
heeft binnengebracht. Heeft een speler bijvoorbeeld 2 buitkaartjes verzameld, 
tellen de beide kaartjes 2 punten (in totaal 4 punten). Heeft de speler 3 buitkaartjes 
verzameld, tellen ze elk 3 punten (in totaal 9 punten) ... enzovoort. 
TER HERINNERING 
Men kan steeds maar 1 buitkaartje per soort verzamelen ! 

2. De paddenstoelenkwekerij 
Zoals al eerder werd vermeld, bieden de bladeren een voedingrijke bodem voor de smakelijke cultuur 
van paddenstoelen. Iedere speler ontvangt punten voor elk vrij paddenstoel- 
veld waarop hij een blad kan leggen (voor elk te waarderen paddenstoelveld heeft 
men een blad nodig). Paddenstoelvelden en bladeren leveren apart niets op, alleen 
in combinatie zorgen ze voor winst. Hoe hoger zich een gewaardeerd paddenstoel) 
veld in de mierenhoop bevindt, des te hoger is het aantal punten dat kan worden behaald (een 
paddenstoelveld op niveau 4 telt 4 punten, een veld op niveau 3 telt 3 punten ... enzovoort). Als een 
groen blad op een paddenstoelveld wordt gelegd, ontvangt de speler 2 bonuspunten omdat die bladeren 
nog fris en zeer lekker zijn. Als een speler onvoldoende bladeren heeft voor alle paddenstoelvelden kan 
hij zelf uitzoeken welke het meest winstgevend zijn (uiteraard de bovenste eerst). 
 

De speler met de meeste punten wint het spel en wordt uitgeroepen tot mierenkoningin en is klaar om 
een succesvol nest uit te bouwen. Bij een gelijke stand gaat de zege naar die speler die de hoogste 
mierenhoop heeft (eerst het aantal tegels vergelijken op niveau 5, bij nog een gelijke stand de tegels op 
niveau 4 ... enzovoort). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

libel sprinkhaan 

vlinder 

Carl telt zijn punten 
Hij heeft drie soorten buit verzameld, wat hem (3 x 3) 9 punten oplevert. 
Hij heeft bovendien 2 bladeren aangesleept (een groen en een bruin blad).  
Zijn mierenhoop heeft drie bruikbare paddenstoelvelden en daarom kiest hij de 
beide bovenste velden en legt de bladeren hierop. Het groene blad legt hij op 
het paddenstoelveld op niveau 3 (3 + 2 punten), het bruine blad legt hij op het 
paddenstoelveld op niveau 2 (2 punten). Het derde paddenstoelveld kan hij niet 
benutten omdat hij geen blad meer heeft. 
Carl heeft dus 9 punten voor buit en 7 punten voor de padden- 
stoelenkweek. In totaal heeft hij 16 punten verzameld. 
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Een voorbeeld van een speelbeurt 

Het is overduidelijk dat diegene die het spel heeft gekocht, uitermate 
intelligent is. En wij weten dus ook dat deze persoon natuurlijk weet dat 
de miereneter, niettegenstaande zijn naam, niet enkel mieren eet maar 
ook alle mogelijke insecten. Moest er iemand van de medespelers zijn die 
toch denkt dat hij meer weet over de miereneter dan kan de bezitter van 
het spel hem dit kaartje met een monkellachje geven. Het kaartje zelf is 
voor de rest van het spel van geen tel. 

Veel spelplezier ! 
Met de beste wensen van de "Lamont 
Brothers". 

Carl voert als eerste actie zijn actie van 
niveau 2 'verkennen' uit (tegels nemen).  
Hij neemt 2 mierentegels van de 
verkenningsvelden. 

Hij plaatst zijn tweede actiemarker 
op zijn niveau 2 actie 'bouwen'. 
Hiermee kan hij zijn mierenhoop met 
twee tegels uitbreiden. 

Als derde actie gebruikt hij zijn  
zonet bereikte niveau 3 actie 'mieren' 
en plaatst 3 mieren uit nesten naar 
keuze op de overeenstemmende 
paden (water, bosgrond, steen). 
Hij lukt erin zijn netwerk van 
verbonden mieren op het speelbord 
uit te bouwen. 


