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In dit spel speel jij Noah en zijn zonen —Sem, Cam en Jafet— die de opdracht
gekregen hebben de Ark te bouwen en vol te laden met dierkoppels voor de
zondvloed begint! Om het spel te winnen, moet je op het einde het meeste over-
winningspunten hebben. Je kan overwinningspunten behalen door omheiningen
op de Ark te bouwen en dierkoppels te laden.

opmerking: Als dit jouw eerste spel is of je speelt het met kinderen, kan je het
spel het beste spelen met de Snelle spelregels die je achteraan in dit
spelregelboek vind.
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1 ARK BORD IN 4 STUKKEN
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IN 4 KLEUREN

2 ZAKJES

DEZE SPELREGELS

SPEL VOORBEREIDING
Eerst moet je het Ark bord samenstellen. Gebruik per speler één stuk van het spelbord.
Gebruik altijd de “boeg” en “achtersteven” (dat zijn de enige stukken die je nodig hebt
in een spel met 2 spelers) en voeg, indien nodig, 1 of 2 tussenstukken toe.

Plaats het actiebord met de normale zijde naar boven (zie tekening hierboven). 
Op dit actiebord zie je 7 acties die jouw werkers kunnen uitvoeren. Boven iedere
actie is er een afgewerkt actievak en een huidig actievak.
Steek alle mannelijke diertegels in de zwarte zak en alle vrouwelijke diertegels in
de witte zak en schud beide zakken goed. 

HET SPELBORD 
VOOR 2 SPELERS

 

Make thee an ark of gopher wood;
rooms shalt thou make 

in the ark, and shalt and  
pitch it within without with pitch“Gen 6,14”

INHOUD

Jouw doel

1 HOUTEN (SPEL)RONDEPION

8 HOUTEN WERKERS IN 4 KLEUREN
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OPgEPAsT! Als je met 2 of 3 spelers 
speelt, moet je enkele van de dieren ver-
wijderen voordat je ze in de zak steekt. 
Kijk op de tegels om te zien welke er 
gebruikt worden en welke terug in de 
doos worden gelegd.

Elke speler kiest een karaktertegel, een 
werker pion (kies er 2 in een spel met 
2 spelers) en 3 balken in dezelfde kleur 
alsook 2 pekblokjes, 2 voedseltegels en 
1 mannelijk en 1 vrouwelijk dier die 
willekeurig uit de zak worden getrokken. 
Als je 2 dieren van hetzelfde type trekt, 
moet je 1 ervan terug in de zak steken 
en een andere trekken (2 verschillende 
spelers kunnen dieren van hetzelfde type 
hebben: dat is geen probleem!).

Leg de rest van de houten balken, 
pekblokjes en voedseltegels dichtbij 
binnen het bereik van iedere speler.
De speler die als laatste in de regen 
stond, wordt startspeler. Hij plaatst 
zijn werker op het eerste afgewerkt 
actievak (het meest linkse vak) op het
actiebord. De andere spelers plaatsen
in klokwijzerszin hun werker op de
afgewerkte actievakken. In een spel
met 2 spelers plaatst de startspeler zijn
werkers op het eerste en vierde vak en
de andere speler op het tweede en
derde vak.

Leg alle scoreschijven op het eerste vak van het scorespoor en leg de rondepion 
op het startvak van het rondespoor.
Nu ben je klaar om de Ark te bouwen!

SPELVERLOOP
Het spel duurt minstens 10 ronden. Iedere ronde is opgedeeld in 2 fasen:

●	 Acties kiezen
●	 Acties uitvoeren

FASE 1: ACTIES KIEZEN
Tijdens deze fase zal je de acties, die je deze ronde wenst uit te voeren, kiezen. 
Beginnend met de speler die zijn werker op het eerst afgewerkt actievak heeft 
staan, zal iedere speler zijn werker verplaatsen naar één van de huidige actie-
vakken van zijn keuze. De spelers doen dit in de volgorde van hun werkers op het
actiebord. Je mag jouw werker op dezelfde actie plaatsen als
de vorige ronde als je dat wenst.
BELANGRIJK: Elk huidig actievak mag
ten allen tijde slechts 1 werker 
bevatten. Als je jouw werker op een
huidig actievak plaatst, zal niemand
anders deze actie kunnen kiezen
tijdens deze ronde!
bonustegels: Als er een bonustegel op 
het gekozen huidig actievak ligt, krijgt 
de desbetreffende speler onmiddellijk 
de overwinningspunten die op de 
bonustegel zijn aangegeven (verplaats 
jouw scoreschijf op het scorespoor).
Verwijder daarna de bonustegel van het actiebord.
Opmerking: Tijdens de eerste ronde van het spel liggen er geen bonustegels op 
het actiebord.
Nadat alle spelers hun actie gekozen (en hun werker geplaatst) hebben, wordt er 
een +1 bonustegel op elk huidig actievak, waarop geen werker staat, gelegd. Als 
er reeds een bonustegel op zo’n vak ligt, wordt deze vervangen door een bo-
nustegel met waarde 1 hoger (ze zijn recto-verso). De maximale waarde van een 
bonustegel is +4.

FASE 2: ACTIES UITVOEREN
Tijdens deze fase wordt elke actie van links naar rechts op het actiebord uitge-
voerd, uiteraard enkel de acties waar een werker op het huidig actievak staat.
Begin met de eerste actie (als er een werker op staat) en volg de stappen op het 
actiebord aangegeven. Bij alle acties behalve “wisselen” zijn alle spelers betrokken. 
De speler die zijn werker op het huidig actievak heeft staan, voert eerst zijn actie 
uit en daarna de andere spelers in de volgorde van hun werkers op het actiebord.
Van zodra iedereen de huidige actie heeft uitgevoerd, moet je jouw werker naar 
het afgewerkt actievak boven die actie verplaatsen.

Voorbeeld: Noah heeft zijn werker op actie 2 staan. Sem heeft zijn werker op actie 4, 

Cam op actie 6 en Jafet op actie 7 staan. Er worden bonustegels op acties 1, 3 en 5 

gelegd. De actie die als eerste wordt uitgevoerd is actie 2 omdat er geen werker op 

actie 1 staat: Noah voert eerst de actie uit, daarna Sem, dan Can en tenslotte Jafet. 

Aangezien er geen werker op actie 3 staat, wordt deze overgeslagen en wordt actie 4 

uitgevoerd. Gezien dit de actie “wisselen” is, mag enkel Sem die uitvoeren want hij 

heeft er zijn werker staan.

sCorEspoor

SPELRONDESPOOREErstE vAk

hUIdIg ACtIEvAk            AfgEwErkt ACtIEvAk

opgEpAst: dE 
lEEUwEn ZIjn dE 

EnIgE dIErEn 
wAArvAn hEt 

mAnnEtjE En hEt 
vroUwtjE

vErsChIllEnd 
gEtEkEnd ZIjn
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VOORKANT

GESLACHT

GROOTTE (LAADPUNTEN)

OVERWINNINGS-
PUNTEN

DEZE TEGEL ENKEL TE
GEBRUIKEN INDIEN JE MET 3 
OF MEER SPELERS SPEELT
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Actie 5 heeft geen werker en wordt dus ook overgeslagen. Actie 6 is de volgende. Deze 

keer voert Cam als eerste de actie uit, gevolgd door Noah, dan Sem en tenslotte Jafet. 

Actie 7 wordt eerst door Jafet uitgevoerd, gevolgd door Noah, Sem en tenslotte Cam.

De acties
Elke actie die je uitvoert is verschillend:

Actie 1: Pek maken
Met deze actie mogen alle spelers pekblokjes nemen uit de 
voorraad. Pek wordt gebruikt bij de bouw van de Ark.
Als jouw werker op het pek maken vak staat, moet je 3 
pekblokjes nemen uit de voorraad.
Iedere andere speler moet daarna, in beurtvolgorde, 1 
pekblokje uit de voorraad nemen. Als er onvoldoende blokjes 
in de voorraad liggen, zullen sommige spelers niets nemen.

Actie 2: Dieren nemen
Met deze actie mogen alle spelers 1 diertegel nemen. Dieren
zijn debelangrijkste bronompunten te scoren. Als jouwwerker
op het dieren nemen vak staat, trek je eerst diertegels uit de
twee zakken volgens het aantal spelers:

Met 2 spelers 1 mannetje en 1 vrouwtje 
Met 3 spelers: 1 mannetje, 1 vrouwtje en

1 mannetje of 1 vrouwtje naar keuze
Met 4 spelers: 2 mannetjes en 2 vrouwtjes

Daarna moet je 1 van de dieren, die je zopas getrokken hebt, kiezen en aan jouw
collectie toevoegen. Tenslotte moet ieder van de andere spelers, in beurtvolgorde,
1 van de zopas getrokken dieren nemen.

bElANgRIjK: Alle diertegels zijn recto-verso. Leg de dieren, waarvan de partner
nog niet getrokken is, met de “vrijgezel” kant (blauw of roze) naar boven. Leg
alle “gekoppelde” dieren op de andere kant. Een dier is gekoppeld van zodra zijn
partner uit de zak getrokken is, zelfs al behoort die aan een andere speler toe.

Voorbeeld: Noah trekt 2 mannetjes (hond en giraf) en 2 vrouwtjes (hond en
duif). Hij houdt de mannelijke hond, Sem kiest de vrouwelijke hond, Cam 
neemt de duif en Jafet krijgt de giraf. De twee honden, de zopas getrokken
duif en de andere duif reeds in het spel moeten op de gekoppelde kant
gelegd worden. De giraf ligt op de vrijgezel kant.

Actie 3: Voedsel verzamelen
Met deze actie mogen alle spelers voedseltegels uit de
voorraad nemen. Dit dient om de dieren op de Ark te
voederen.
Als jouw werker op het voedsel verzamelen vak staat, moet 
je 3 voedseltegels uit de voorraad nemen. Iedere andere 
speler moet daarna, in beurtvolgorde, 1 voedseltegel uit de 
voorraad nemen. Als er onvoldoende tegels in de voorraad 
liggen, zullen sommige spelers niets nemen.

Actie 4: Wisselen
Met deze actie kan slechts één speler ofwel 1 diertegel wisselen ofwel
2 balken op de Ark wisselen. Als jouw werker op het wisselen vak 
staat, mag je één van de volgende beloningen kiezen:

1 overwinninsgpunt (op het scorespoor);
1 voedseltegel; 
1 houten balk; of 
1 pekblokje

Daarnamoet je één van de volgende wissels uitvoeren:
1 Wissel 2 houten balken op de Ark. De balken moeten in

verschillende kleur zijn.
2 Trek 3 diertegels uit de zak(ken) van jouw keuze (ze mogen

allemaal uit dezelfde of uit verschillende zakken komen). Je
mag slechts één van deze 3 tegels wisselen voor 1 dier dat je
reeds bezit. Daarna gaan de tegels die je niet houdt terug in de
zak(ken). Je mag dieren van verschillend geslacht wisselen
(mannelijk of vrouwelijk).

bElANgRIjK: Je kan geen dier wisselen waarvan de passende
“partner” reeds in het spel is, zelfs al behoort die aan een andere
speler toe! Een partner is een dier van hetzelfde type maar andere
geslacht (1 mannetje en 1 vrouwtje). Als al jouw dieren reeds een
passende partner hebben, kan je er niet voor kiezen deze wissel
uit te voeren (je moet houten balken wisselen, indien mogelijk).

Indien je deze actie kiest, gebeurt er niets voor de andere spelers.

Actie 5: Hout hakken
Met deze actie mogen alle spelers houten balken uit de
voorraad nemen. Balken worden gebruikt om de Ark te
bouwen.
Als jouw werker op het hout hakken vak staat, moet je 4 
houten balken in jouw kleur uit de voorraad nemen.
Iedere andere speler moet daarna 2 houten balken in zijn
kleur uit de voorraad nemen.
Als er geen balken in jouw kleur meer in de voorraad zijn,
neem je niets.

Actie 6: De Ark bouwen
Met deze actie mogen alle spelers balken en pek aan de Ark
toevoegen. Je verdient overwinningspunten als je delen aan
de Ark toevoegt. Door omheinde terreinen op de Ark af te
werken, kunnen spelers dieren laden.

Als jouw werker op het Ark bouwen vak staat, mag je tot 8
balken en/of pek aan de Ark toevoegen.
Nadat je jouw balken en pek hebt toegevoegd, mag iedere
andere speler in beurtvolgorde tot 5 planken en/of pek aan
de Ark toevoegen.

je verdient 1 overwinningspunt (op het scorespoor) voor 
elke houten balk of pekblokje dat je aan de Ark hebt 
toegevoegd.

dE spElEr dIE ZIjn 
wErkEr hIEr hEEft 
gEplAAtst, voErt 

dEZE ACtIE UIt

sEm trEkt 3 dIErEn UIt dE ZAkkEn 
(ZIjn kEUZE). hIj kAn 1 ErvAn 

wIssElEn voor ZIjn vroUwElIjkE 
krAAI of ZIjn mAnnElIjkE tIjgEr.

hIj kAn ZIjn hond of olIfAnt nIEt 
wIssElEn omdAt hUn pArtnEr 

rEEds In hEt spEl Is. 

hIj nEEmt dE mAnnElIjkE krAAI En 
stEEkt bEIdE tIjgErs En dE 

nEUshoorn tErUg In dE ZAkkEn.

AllE AndErE spE-
lErs, In bEUrtvolg-
ordE, voErEn dEZE 
ACtIE UIt
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bAlKEN TOEvOEgEN
Het Ark bord is in een aantal vierkanten opgedeeld (van 24 tot 48, afhankelijk van
het aantal spelers). Je mag balken op eender welke vrije rand van een vierkant
plaatsen. Zo tevens ook op de randen van de vierkanten aan de buitenkant van
de Ark. Door het plaatsen van balken probeer je omheinde terreinen te maken.
bElANgRIjK: Je kan enkel balken die je bezit aan de Ark toevoegen. Je kan op
dit moment geen balken uit de voorraad nemen (hiervoor moet je de hout hakken
of wisselen actie gebruiken).

OMhEINdE TERREINEN
Een omheind terrein is een groep van 4 of minder vierkanten die volledig
omgeven zijn door balken. Dieren kunnen enkel in volledig omheinde terreinen
geladen worden. De balken die het omheind terrein maken, hoeven niet van
dezelfde kleur te zijn: spelers kunnen samenwerken om een omheind terrein af
te werken!
bElANgRIjK: Je kan nooit een balk zetten binnenin een afgewerkt omheind
terrein.

PEK TOEvOEgEN
Op de buitenste rand van de Ark zijn er een aantal kleine vierkante vakken. Je kan
pekblokjes op deze vakken zetten om punten te scoren. Je kan pas een pekblokje
op zo’n vak plaatsen als er een balk op beide aangrenzende randen van de
vierkanten ligt. Deze balken zijn in om het eender welke kleur.

VOORBEELD: Cam heeft zijn werker op het Ark bouwen vak geplaatst, dus kan hij
tot 8 stukken aan de Ark toevoegen. Hij beslist 6 houten balken en 2 pekblokjes
toe te voegen, dus scoort hij 8 overwinningspunten. Noah is de volgende in
beurtvolgorde. Hij voegt 5 balken toe en scoort 5 punten. Daarna is Sem aan de
beurt. Hij heeft 2 balken en 1 pekblokje. Hij beslist enkel zijn pek toe te voegen en
de balken voor later te bewaren. Hij scoort slechts 1 overwinningspunt. Ten slotte
is Jafet aan de beurt. Hij voegt 5 pekblokjes toe aan de Ark en scoort 5 punten.

Actie 7: De Ark laden
Met deze actiemogen alle spelers voedsel en dierkoppels
op de Ark laden. Dit is de belangrijkste bron om
overwinningspunten te scoren.
Als jouw werker op het Ark laden vak staat, mag je 
tot 8 laadpunten spenderen om voedsel en dieren op
de Ark te laden.
Nadat je jouw laadpunten opgebruikt hebt, mag 
iedere andere speler in beurtvolgorde tot 5 laadpunten
spenderen om voedsel en dieren op de Ark te laden.

lAAdPuNTEN
Laadpunten kunnen op 2 manieren gespendeerd
worden:
1 Je kan 1 voedseltegel voor 1 laadpunt laden. Je kan

voedsel enkel in een afgewerkt omheind terrein
laden en als ten minste één van de balken, die dit
terrein omheind, van jouw kleur is. Leg de voedseltegel in een
leeg vierkant binnenin het omheind terrein.
Elk vierkant van de Ark mag slechts 1 voedseltegel bevatten. Van zodra een
voedseltegel op de Ark geladen is, kan deze niet meer verplaatst of verwijderd
worden.
je scoort 1 overwinningspunt (op het scorespoor) voor elke voedseltegel die 
je op de Ark laad.

2 Je kan een passend dierkoppel laden door laadpunten te spenderen. Om een
dierkoppel te laden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het passend dierkoppel (1	mannetje en	1	vrouwtje)	moet reeds in het spel
zijn. Je moet ten minste 1 van de dieren van dat koppel bezitten (het andere
dier mag van een andere speler zijn).

• Er moet een afgewerkt omheind terrein van precies de benodigde grootte
zijn om de dieren in te steken. Elke diertegel toont de benodigde grootte
van het omheind terrein voor dat dierkoppel. Je kan geen dieren laden in
een omheind terrein dat te groot of te klein is.
uITzONdERINg: Je kan kleine dieren (deze met grootte “0”) in om het
even welk omheind terrein laden.

Voorbeeld: Een koppel honden heeft een omheind terrein van precies 1 vierkant
groot nodig. Een koppel olifanten heeft er één van precies 4 vierkanten nodig.

• Het omheind terrein moet gevuld zijn met voedsel: er moet 1 voedseltegel
op elk vierkant binnenin het omheind terrein liggen.

• Het omheind terrein mag niet door andere dieren bezet zijn, behalve door 
1 koppel kleine dieren.

• Als een deel van het omheind terrein aan de buitenrand van de Ark ligt, 
moeten alle pekvakken aan deze balken gevuld zijn met pek.

• Ten minste 1 van de balken van het omheind terrein moet in jouw kleur 
zijn.

Als je aan deze eisen voldoet, mag je de dieren laden (leg hun tegels in het om-
heind terrein). Je moet laadpunten betalen voor elk dier dat je oplaad gelijk aan 
de grootte van de dieren (dus een olifant kost 4 laadpunten en 2 olifanten dus 
8). Als je beide dieren van dit koppel bezit, moet je voor elk dier de laadkost 
betalen. Maar als je slechts één dier van een koppel bezit (en de partner ervan is 
in bezit van een andere speler), betaal je enkel de laadkost voor jouw eigen dier. 
Het andere dier wordt gratis opgeladen.
om kleine dieren op de Ark te laden, moet geen laaadkost betaald worden. Een
omheind terrein kan niet meer dan 1 koppel kleine dieren en 1 koppel grote 
dieren (deze met een grootte van 1 tot 4) bevatten.
Als je dieren laad, verdien je overwinningspunten:
•	 Elke diertegel geeft overwinningspunten aan de speler die deze bezat voordat 

het opgeladen werd. Het aantal punten die worden verdiend, staat aangegeven 
in de rechter bovenhoek van de tegel. (Opgepast: kleine dieren geven geen 
overwinningspunten).

jE kAn pAs EEn 
pEkblokjE op EEn 
vAk plAAtsEn Als Er 
EEn bAlk op bEIdE 
AAngrEnZEndE 
rAndEn lIgt (ook 
op dE hoEkEn)

Als Er EEn bAlk mIddEnIn
EEn AfgwErkt omhEInd
tErrEIn lIgt, moEt dEZE
vErwIjdErd En tErUg In

dE voorrAAd gElEgd
wordEn

omhEIndE tErrEInEn bE-
stAAndE UIt 3 of 4

vIErkAntEn kUnnEn ElkE
vorm AAnnEmEn
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• Iedere speler scoort 1 overwinningspunt voor elke balk in zijn kleur die 
gebruikt werd om het omheind terrein te bouwen.

• De speler die de dieren opgeladen heeft, scoort 1 overwinningspunt voor elk 
pekblokje dat gebruikt werd om het omheind terrein te bouwen.

Voorbeeld: Jafet plaatste zijn werker op het Ark laden vak en mag dus 
tot 8 laadpunten spenderen. Hij spendeert 2 laadpunten om 2 voedseltegels 
in een omheind terrein te laden. Hiervoor scoort hij 2 overwinningspunten.
Daarna spendeert hij 6 laadpunten om een koppel leeuwen in het omheind terrein 
te laden (3 + 3 = 6). Gezien hij beide leeuwen in bezit had, krijgt hij punten voor 
beiden: 6 punten voor elke leeuw. De eigenaars van de balken die het omheind 
terrein maken, krijgen ook punten: de 5 blauwe balken zijn van Jafet, dus krijgt 
hij er nog eens 5 punten bovenop. De 2 groene balken zijn van Noah waarvoor hij 
dus 2 punten krijgt. De rode balken zijn van Cam waarvoor zij dus 1 punt krijgt. 
Ten slotte werden er 2 pekblokjes geplaatst in dat omheind terrein, dus krijgt
Jafet er nog eens 2 punten bovenop. Jafet heeft al zijn 8 laadpunten opgebruikt
maar kan nog een koppel kleine dieren laden (deze kosten 0 laadpunten om op
te laden). Hij plaatst zijn mannelijke kraai in hetzelfde omheind terrein als de
leeuwen en voegt hier de vrouwelijke kraai van Sem aan toe. De kraaien geven
op zich geen punten, maar ze geven wel punten voor de gebruikte balken en pek
bij de bouw van het omheind terrein!
Dus scoort Jafet een totaal van 2 (voedsel) + 6 (mannelijke leeuw) + 6 (vrouwelijke
leeuw) + 0 (mannelijke kraai) + 0 (vrouwelijke kraai) + 5 (eigen balken bij het laden van
de leeuwen) + 5 (eigen balken bij het laden van de kraaien) + 2 (pek bij het laden
van de leeuwen) + 2 (pek bij het laden van de kraaien) = 28 overwinningspunten!
Noah scoort 2 (eigen balken bij het laden van de leeuwen) + 2 (eigen balken bij
het laden van de kraaien) = 4 overwinningspunten.
Cam scoort 1 (eigen balken bij het laden van de leeuwen) + 1 (eigen balken bij
het laden van de kraaien) = 2 overwinningspunten.
Sem scoort geen overwinningspunten niettemin Jafet zijn vrouwelijke kraai
heeft gebruikt!
De beurt van Jafet is om en dus mag Noah nu 5 laadpunten spenderen. Hij begint
door 1 laadpunt te spenderen om 1 voedseltegel toe te voegen. Daarna
spendeert hij 4 laadpunten om zijn vrouwelijke olifant op te laden. Sem heeft
een mannelijke olifant die hij in hetzelfde omheind terrein moet opladen. Noah 
moet geen laadpunten betalen om de olifant van Sem op te laden.
Noah scoort 1 punt voor het voedsel, 8 voor zijn olifant, 5 voor zijn balken in het
omheind terrein en 3 voor de pek. Dus een totaal van 17 overwinningspunten.
Sem scoort ook 8 punten voor zijn olifant plus 5 voor zijn balken in het omheind
terrein. Een totaal van 13 overwinningspunten.
In dit geval hebben de spelers samengewerkt om het omheind terrein te bouwen
voor hun olifanten. Tijdens fase 1 koos Noah een actie die hem toeliet dieren te
laden voor Sem zodat hij de punten voor de pek zou krijgen. Zeer goed gedaan!

EINDE VAN EEN RONDE
Van zodra alle acties door alle spelers zijn uitgevoerd, eindigt de ronde. Schuif de 
rondepion 1 vak naar rechts op het rondespoor op. Controleer daarna of het spel 
ten einde is (zie hieronder). Indien niet, begin dan een nieuwe ronde met fase 1: 
acties kiezen.

EINDE VAN HET SPEL
Als aan beide onderstaande voorwaarden op het einde van een ronde is voldaan, 
eindigt het spel:
• Er werden reeds ten minste 10 volledige ronden gespeeld (de rondepion staat

op het laatste vak op het rondespoor);
• Op alle randen aan de buitenkant van de Ark liggen er balken (eventuele lege

pekvakken zijn hierbij van geen enkel belang).
Op dat moment begint het harder te regenen en begint de zondvloed! De spelers 
krijgen nog een laatste kans om zo veel mogelijk gerief op de Ark te laden.
Iedere speler kan nog voedseltegels in zijn bezit op een leeg vierkant in een omheind 
terrein laden, zonder hiervoor laadpunten nodig te hebben. Je mag zelfs voedsel 
laden in omheinde terreinen die opgebouwd zijn uit balken waarvan geen enkele 
in jouw kleur is. Dit gebeurt in volgorde beginnend met de speler met de minste 
overwinningspunten en zo verder tot als laatste de speler met de meeste 
overwinningspunten.
Daarna mag iedere speler in diezelfde beurtvolgorde nog dierkoppels op de 
Ark laden waarbij de normale regels dienen gevolgd te worden maar geen 
laadpunten moeten gespendeerd worden. Je mag zelfs dieren leggen in omheinde 
terreinen die opgebouwd zijn uit balken waarvan geen enkele in jouw kleur is.
bElAngrIjk: Je scoort geen overwinningspunten voor dit last-minute opladen!
Nadat iedereen zijn resterend voedsel en dieren maximaal heeft opgeladen, 
wordt de eindscoring uitgevoerd.

EINDSCORING
Op het einde van het spel worden nog bonus- en strafpunten uitgedeeld:
• De speler (of spelers bij gelijkstand) met de meeste balken op de randen aan 

de buitenkant van de Ark, scoort (scoren) 5 bonus overwinningspunten.
• Je verliest 1 overwinningspunt voor elke balk, voedselfiche en pekblokje dat je 
op het einde van het spel nog bezit.

• Je	verliest evenveel overwinningspunten als de grootte van elk dier die je op
het einde van het spel nog bezit (bijvoorbeeld een olifant geeft -4 
overwinningspunten). Er zijn geen strafpunten voor de kleine dieren die je op
het einde van het spel nog bezit.

De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel!
Bij gelijkstand delen deze spelers de overwinning.

Een omheind terrein kan 1 koppel kleine en 1 koppel grote dieren (grootte 1 tot 4) bevatten maar niet meer! je 
kan geen tweede koppel kleine dieren op een omheind terrein leggen als er reeds een koppel aanwezig is.
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Snelle spelregels
De snelle spelregels zijn eenvoudige regels voor een vlugger spel. Tevens is dit
een zeer goeie manier om het spel aan te leren en is dit voldoende gemakkelijk
zodat kinderen en de ganse familie kan meespelen! voedseltegels en 
pekblokjes worden niet gebruikt. Je mag die terug in de doos leggen. Leg het
actiebord met de eenvoudige kant naar boven op tafel. kleine dieren worden 
niet gebruikt. Je mag die terug in de doos leggen.
De rest van de spel voorbereiding is exact hetzelfde als met de gewone spelregels.

EEN sPElRONdE
In tegenstelling tot de normale spelregels wordt de beurtvolgorde hier niet
bepaald door de volgorde van de werkers op het actiebord. Er wordt namelijk een
startspeler gekozen en de spelers spelen om beurt in klokwijzerszin. Nadat alle
spelers een beurt hebben uitgevoerd, wordt de rondepion 1 vak vooruit op het
rondespoor geschoven.
Als je aan de beurt bent, doe je het volgende: 
Eerst kies je een actie 
Je mag om het even welke actie kiezen. Het heeft geen enkele invloed indien een
speler dezelfde actie reeds voor jou in de ronde gekozen heeft.
daarna voer je die actie uit: 
Wat je precies uitvoert, hangt af van de actie die je gekozen hebt:

AcTIE 1: dIEREN
Eerst trek je diertegels uit de twee zakken volgens het aantal spelers: 
Bij 2 spelers: 1 mannetje en 1 vrouwtje 
Bij 3 spelers: 1 mannetje, 1 vrouwtje en 1 mannetje of vrouwtje naar keuze   
Bij 4 spelers: 2 mannetjes en 2 vrouwtjes

Kies daarna 1 van de dieren die je zopas getrokken hebt en voeg die toe aan
jouw collectie. Tenslotte neemt ieder van de andere spelers, in beurtvolgorde,
1 van de zopas getrokken dieren.

AcTIE 2: WIssElEN
Eerst krijg je 1 overwinningspunt als je deze actie kiest.
Trek daarna 3 diertegels uit de zakken van jouw keuze (dat mag allemaal uit
dezelfde zak of uit beide zakken, jouw keuze). Je mag 1 van deze 3 tegels wisselen
voor 1 diertegel die je reeds bezit. Daarna gaan de tegels die je niet houdt terug
in de zak(ken). Je mag dieren van verschillend geslacht wisselen (mannelijk of
vrouwelijk).
Indien je deze actie kiest, gebeurt er niets voor de andere spelers.
bElANgRIjK: In tegenstelling tot de normale spelregels, mag je hier wel een
passend dierkoppel wisselen.

AcTIE 3: hOuTEN bAlKEN
Je neemt 4 houten balken in jouw kleur uit de voorraad.
Ieder van de andere spelers neemt 2 houten balken in hun kleur uit de voorraad.

AcTIE 4: bOuWEN
Je mag tot 8 houten balken in jouw kleur aan de Ark toevoegen. Daarna mag iedere
andere speler in beurtvolgorde tot 5 houten balken in hun kleur aan de Ark 
toevoegen. Het Ark bord is in een aantal vierkanten opgedeeld (van 24 tot 48, 
afhankelijk van het aantal spelers). Je mag balken op eender welke vrije rand
van een vierkant plaatsen. Zo tevens ook op de randen van de vierkanten aan
de buitenkant van de Ark. Door het plaatsen van balken probeer je omheinde
terreinen te maken. 
bElANgRIjK: Je kan enkel balken die je bezit aan de Ark toevoegen. Je kan op
dit moment geen balken uit de voorraad nemen (hiervoor moet je de houten 
balken actie gebruiken).

OMhEINdE TERREINEN
Een omheind terrein is een groep van 4 of minder vierkanten die volledig omgeven
zijn door balken. Dieren kunnen enkel in volledig omheinde terreinen geladen worden. 
De balken die het omheind terrein maken, hoeven niet van dezelfde kleur te zijn: 
spelers kunnen samenwerken om een omheind terrien af te werken!
bElANgRIjK: Je kan nooit een balk plaatsen binnenin een afgewerkt
omheind terrein.
bElANgRIjK: Merk op: In tegenstelling tot het normale spel, scoor je geen over-
winningspunten als je balken aan de Ark toevoegt.

AcTIE 5: lAdEN
Eerst mag je tot 2 passende dierkoppels op de Ark laden.
Daarna mag iedere andere speler in beurtvolgorde 1 passend dierkoppel op de 
Ark laden.

REgEls vOOR hET lAdEN
Om dieren te laden, moet je:
•	 Een passend dierkoppel (1 mannetje en 1 vrouwtje) vinden. Je moet minstens 1 

van de dieren van dit koppel bezitten (het andere dier mag van een andere 
speler zijn).

•	 Er moet een afgewerkt omheind terrein van precies de benodigde grootte
zijn om de dieren in te steken. Elke diertegel toont de de benodigde grootte
van het omheind terrein voor dat dierkoppel. Je kan geen dieren laden in
een omheind terrein dat te groot of te klein is.

Voorbeeld: Een koppel honden heeft een omheind terrein van precies 1 vierkant
groot nodig. Een koppel olifanten heeft er één van precies 4 vierkanten nodig.

• Het omheind terrein mag geen enkel dier bevatten.
• Ten minste 1 van de balken van het omheind terrein moet in jouw kleur zijn.
Als je aan deze eisen voldoet, mag je de dieren laden.

Als je dieren laad, verdien je overwinningspunten:
•	 Elke diertegel geeft overwinningspunten aan de speler die deze bezat voordat het 

opgeladen werd. Het aantal punten die worden verdiend, staat aangegeven in 
de rechter bovenhoek van de tegel.

•	 Iedere speler scoort 1 overwinningspunt voor elke balk in zijn kleur die 
gebruikt werd om het omheind terrein te bouwen.

hET sPEl EINdE
Als aan beide onderstaande voorwaarden op het einde van een ronde is voldaan, 
eindigt het spel:
• Er werden reeds ten minste 8 volledige ronden gespeeld (de rondepion staat

op het laatste vak op het rondespoor);
• Op alle randen aan de buitenkant van de Ark liggen er balken.

EINdscORINg
De speler (of spelers bij gelijkstand) met de meeste balken op de randen aan de 
buitenkant van de Ark, scoort (scoren) 5 bonus overwinningspunten.
De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel!


