Discover India
Queen Games, 2010
Günter CORNETT en Peer SYLVESTER
2 - 5 spelers vanaf 8 jaar
± 60 minuten

Doel van het spel
Ontdek India ! De spelers bewegen zich als reisgroepen doorheen dit
fascinerende land. Hierbij leren de spelers de verschillende culturen,
tradities en bezienswaardigheden kennen. De foto's van de vele prachtige
paleizen, indrukwekkende tempels en zeldzame dieren laten jullie India
van zeer dichtbij opnieuw beleven. Stadfiche na stadfiche verzamelen de spelers
verschillende symbolen en rangschikken deze symbolen in een bepaald patroon,
de Kolam genoemd.
De langste symboolketen
levert aan het einde van
het spel de meeste
zegepunten op.
Enkel die speler die
het overzicht behoudt
en ook af en toe bij
de medespelers een
interessante kaart
meepikt, kan het
spel winnen.
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Spelopbouw en spelvoorbereiding
Het speelbord toont India met 33 steden (4 ervan
met een luchthaven). Er zijn 5 regio's met telkens 6
respectievelijk 7 steden. Het speelbord wordt in het
midden van de tafel gelegd.

stadkaarten

De 144 stadfiches tonen 1 of 2 symbolen.
Ze worden verdekt zeer grondig gemixt. Op elke stad
wordt een stadfiche met de beeldzijde naar boven
gelegd. Op de vier luchthavens (Chennai, Kolkata,
Mumbai en New Delhi) worden telkens 5 stadfiches
als open stapel neergelegd (alleen stadfiches
met 2 symbolen).
De resterende 95 stadfiches worden in de
stoffen buidel gestopt.

speler 3

Afwijkende spelregels voor 2 spelers:
Iedere speler ontvangt twee spelfiguren in
één Kolam. De actieve speler verplaatst
telkens die spelfiguur die hij in zijn laatste
beurt niet heeft verzet.
speler 2
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De 33 stadkaarten (6 respectievelijk 7 kaarten
per regio) tonen op de voorzijde de naam van
de stad of respectievelijk de bezienswaardigheid en ook een symbool (dit wordt enkel in de
variant gebruikt).
Op de rugzijde wordt een kaart van India
getoond waarin de stad is aangeduid door een
groot wit punt en ook 1 zegepunt (ZP).
De stadkaarten worden zeer grondig gemixt en
als open stapel naast het speelbord gelegd.

De 5 aflegborden (ook Kolam genoemd, zie
pagina 7) in de vijf spelerskleuren tonen
telkens 19 velden die met wegen met elkaar
zijn verbonden en waarop de stadfiches
kunnen worden afgelegd en ook één ruilveld.
Iedere speler kiest een spelerskleur en legt de
overeenstemmende Kolam met de voorzijde
naar boven voor zich neer.
De rugzijde met 22 velden (te herkennen aan
de gouden zandloper en de gouden kaders)
kan voor een uitgebreid spel met
ongewijzigde spelregels worden
gebruikt (enkel voor 2 - 4 spelers).
Dan spelen alle spelers met de
rugzijde van hun Kolam.

De 5 festivalstenen worden toevallig op 5 steden
verdeeld (geen vlieghaven). Hierbij mag in elke
regio maar 1 festivalsteen liggen.

De 5 spelfiguren in de spelerskleuren worden op
het startveld geplaatst (groot vliegtuig).
De 5 puntenmarkers in de spelerskleuren
worden op het veld '5' van het scorespoor
gelegd.
De stoffen buidel dient voor de bewaring van de
stadfiches die worden getrokken.
1 handleiding
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Spelverloop
De jongste speler is startspeler en plaatst zijn spelfiguur op één van de vier luchthavens. Hij neemt de
bovenste stadfiche van de stapel en legt die op zijn
ruilveld. Daarna komen de andere spelers één voor één,
met de wijzers van de klok mee, aan de beurt.

Voorbeeld
Zonet was speler Blauw aan
de beurt en nu is speler
Oranje aan de
beurt. Hij heeft drie
mogelijkheden waar
Iedere speelbeurt bestaat uit twee delen:
hij zijn spelfiguur
kan plaatsen: naar
1. De eigen spelfiguur verplaatsen.
Kanpur, naar
Varanasi
of naar
2. Stadfiche nemen en op de eigen Kolam afleggen.
de Lingaraj tempel.
Aan het einde van de speelbeurten wordt één stadfiche
Deze drie steden zijn naburig met de blauwe spelfiguur en
uit de buidel getrokken en open in de stad gelegd.
Voor de luchthaven wordt voorlopig geen fiche getrokken zijn onbezet. Als Oranje zijn spelfiguur naar de Lingaraj
tempel verplaatst, heeft de volgende speler twee mogelijkzolang daar nog fiches liggen. Pas wanneer een luchtheden waarheen hij zijn spelfiguur kan zetten: naar
havenveld leeg is, wordt voor dit veld een nieuwe fiche
Kolkata of naar Vizag (beiden zijn naburige steden met de
getrokken.
nieuwe standplaats van de oranje spelfiguur)/
1. De eigen spelfiguur verplaatsen
De speler die aan de beurt is, verplaatst zijn spelfiguur
naar een vrije stad. De spelers reizen gezamenlijk als
groep en bepalen om de beurt het volgende reisdoel.
Hierbij zet de actieve speler zijn spelfiguur in een vrije
naburige stad van de stad, waarin als laatste een figuur
werd gezet. Naburige steden zijn steden waartussen een
directe straatverbinding bestaat.
De luchthavens gelden uiteraard ook als naburig omdat
ze met elkaar via een vliegtuig verbonden kunnen
worden. Evenwel reist de groep niet meermaals achter
elkaar met het vliegtuig: als een speler via een stratenverbinding een luchthaven bereikt, mag de speler die na
hem komt naar een luchthavenstad naar keuze vliegen.
Aan de luchthaven stapt de reisgroep uit en moet dan
weer een stratenverbinding gebruiken.

Voorbeeld van een zet per vliegtuig
Blauw is aan de beurt, nadat Rood zonet op de luchthaven
van Kolkate werd gezet. Blauw mag nu ofwel naar één van
de vrije steden die met een weg met Kolkata zijn verbonden worden gezet (dus Lingaraj tempel, Ranchi, Gangtok
of Assam) of naar één van de drie vrije luchthavens
(Chennai, Mumbai, New Delhi). De speler die na Rood
aan de beurt is, mag dan niet opnieuw naar een
luchthaven vliegen.

SPECIAAL GEVAL: DOODLOPENDE STRAAT
Als er geen vrij naburig veld beschikbaar is waarop de
actieve speler kan zetten, mag hij zijn spelfiguur op een
vrij veld naar keuze van dezelfde regio zetten.

2. Stadfiche nemen en op de eigen Kolam afleggen.
De speler neemt de stadfiche die in de stad ligt.
De eerste fiche die een speler neemt, legt hij principieel
af op zijn ruilveld. Vanaf zijn tweede speelbeurt heeft hij
de keuze tussen de volgende drie mogelijkheden:
- plaatsen;
- ruilen;
- kopen.
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A. PLAATSEN
De speler legt de genomen fiche op zijn Kolam.
Fiches moeten op een kruispunt worden gelegd dat met
een andere fiche, naar keuze, direct is verbonden.
B. RUILEN
De speler ruilt de fiche van het speelbord met de fiche
die op zijn ruilveld ligt en legt de fiche van het ruilveld
op zijn Kolam (zie de spelregels van het 'Plaatsen').
C. KOPEN
De speler 'koopt' een fiche van het ruilveld van een
medespeler. Hiervoor legt hij de fiche van het speelbord
op het ruilveld van een medespeler naar keuze, neemt
de fiche die daar ligt en legt die op zijn eigen Kolam.
De speler zet zijn puntenmarker op het scorespoor 1
veld naar achter en de puntenmarker van de desbetreffende medespeler 1 veld naar voor (als de speler geen
punten heeft, kan hij ook geen fiche kopen).

De afbeelding toont
hoe een fiche kan
worden afgelegd.

De afbeelding toont,
hoe men een fiche tegen
de fiche op het eigen
ruilveld omruilt.

FESTIVAL
Plaats de speler een spelfiguur op een stad met een
festivalsteen, neemt de speler, extra bij de stadfiche,
de bovenste stadkaart van de stapel. De stadkaarten
bewaren de spelers tot het einde van het spel. Zij zijn
telkens 1 punt waard.
Daarna legt de speler de festivalsteen op een andere
vrije stad naar keuze in dezelfde regio. Als de kaartenstapel is opgebruikt, worden de festivalstenen terug
in de doos gelegd.

Einde van het spel
Het spel is beëindigd zodra de Kolams van alle spelers
compleet met stadfiches zijn belegd.
WAARDERING
De spelers ontvangen punten voor groepen van gelijke
symbolen (zie overzicht op het speelbord):
- 3 symbolen
2 punten
- 4 symbolen
3 punten
- 5 symbolen
5 punten
- 6 symbolen
7 punten
- 7 symbolen
10 punten
- 8 of meer symbolen 13 punten

OPMERKING
Om bij het tellen geen
vergissingen te maken
en de waardering ook
wat spannender te
maken, is het aan te
raden om de groepen in
de volgorde van het
speelbord te waarderen.

Voorbeeld van een waardering
Speler Groen heeft bij het einde van het spel de
Bij een groep horen alle symbolen die op aangrenzende afgebeelde fiches op zijn Kolam. Hij ontvangt:
Voor de 6 samenhangende symbolen
7 punten
velden liggen, ofwel direct aangrenzend velden ofwel
over velden met hetzelfde symbool zijn verbonden (het Voor de 3 samenhangende symbolen
2 punten
moet dus geen keten zijn, ook aftakkingen tellen mee).
Voor de 5 samenhangende symbolen
5 punten
Voor elke stadkaart is er 1 punt.
Voor de 5 samenhangende symbolen
5 punten
De speler die de meeste punten heeft behaald, wint het
De overige fiches leveren geen punten op.
spel. Bij een gelijke stand bepaalt de grootste groep
Voor de 3 kaarten ontvangt hij
3 punten
met hetzelfde symbool (zie het overzicht bovenaan
_________________________________________
rechts op het speelbord).
Totaal
22 punten
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Variante 'Discover India - Challenge'
SYMBOOL of ZEGEPUNT - dat is hier de vraag !
Alle spelregels blijven bestaan, de enige wijzingen zijn
de volgende:

¸ De stadkaarten worden gesorteerd naar regio en in
5 stapels verdeeld met de voorzijde naar boven
(als er een luchthaven bovenaan ligt, wordt zij
onder de stapel geschoven).

¸ De festivalstenen worden in overeenstemming met

In de slotwaardering ontvangt de speler voor deze
kaart geen punt.
Daarna legt de speler de festivalsteen op die stad
van de volgende open kaart van de desbetreffende stapel. Als één van de 5 kaartenstapels is opgebruikt, wordt de overeenstemmende festivalsteen
terug in de doos gelegd.

de 5 bovenste kaarten op de overeenstemmende
steden verdeeld (hierbij help uiteraard het witte
punt op de rugzijde van de kaart).

Voorbeeld
Speler Groen heeft in de
loop van het spel twee
¸ Diegene die een stad met een festivalsteen bereikt,
fiches verdekt op zijn
neemt de bovenste kaart van de stapel van deze
Kolam afgelegd. Zo kan
regio en heeft twee mogelijkheden:
hij
de 3 fiches met een
1. Zeker zegepunt
-symbool op de
Hij legt de stadfiche zoals gewoonlijk met de symboolzijde naar boven op zijn Kolam af (respectievelijk rechterzijde met de beide
ruilt de fiche of koopt een fiche bij een medespeler).
op de linkerzijde en de ene onder de
De kaart legt hij met de rugzijde (zegepunt) naar
verdekte fiches verbinden. Bovendien
boven naast zijn Kolam. In de slotwaardering
is door de beide verdekte fiches
ontvangt de speler per kaart 1 zegepunt.
het
-symbool op de linkerzijde
2. Betere verbinding
Hij legt de stadfiche met de rugzijde naar boven op met de vier gelijke symbolen onder de
zijn Kolam af. Deze rugzijdefiches verbinden fiches in verdekte fiches eveneens verbonden.
zijn omgeving die zonder een rugzijdefiche niet
aangrenzend zouden zijn (zie afbeelding). De speler OPMERKING
legt de kaart met het symbool naar boven voor zich
Om het even hoe de speler de stadfiches aflegt,
af. Het symbool telt in de slotwaardering extra bij de
staan hem steeds de drie mogelijkheden ter
identieke symbolen op zijn Kolam (bij meerdere
beschikking: plaatsen, ruilen of kopen.
groepen alleen maar bij één van de groepen).
KOLAM
Een Kolam is meestal een centraal symmetrisch patroon dat vele vrouwen, in het zuiden van India, dagelijks met
wit maar ook met gekleurd rijstmeel in de inkom van hun huis aanbrengen. Deze hindoeïstische traditie is bijzonder levendig in Tamil Nadu en ook in Kerala. Ook in de belangrijke tempels werden Kolams, eveneens door
vrouwen, op rituele wijze aangebracht. Kolams hebben zowel een functie in het voorspellen van geluk als in de
zegening van de bewoners en vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de vermenging van andere en oeroude
culturen waarin ook labyrintmotieven een rol spelen. De vlakken werden eerst grondig gereinigd met water en
koemest. Dan werden er met de hulp van het rijstmeel een aantal punten aangebracht die door symmetrisch in
elkaar verstrengelde ononderbroken lijnen met elkaar werden verbonden. Hierbij laat de kunstenares het witte
meel tussen duim en wijsvinger omlaagsijpelen. Soms werden er ook Kolams gemaakt zonder puntraster en in
verschillende kleuren. In één tempel werd gebruik gemaakt van een afrolapparaat waarmee men meerdere
parallelle lijnen tegelijkertijd kon produceren en dit complex motief snel kon herstellen. Er bestaan schijnbaar
ontelbare varianten waarbij elke vrouw over een aanzienlijk repertoire beschikte, dikwijls via de overlevering
overgedragen. Zowel op elke weekdag als op elke feestdag werd een speciaal design gebruikt. Oorspronkelijk
voortspruitend uit de hindoeïstische cultuur, vindt men in de nieuwe tijd ook regelmatig Kolams met christelijke
motieven zoals kruisen en kaarsen. Kolams vergen ook een mentale discipline zoals religieuze bezinning en
concentratie. Zo interpreteert men de punten vaak als symbolen voor de dagelijkse opdrachten van het leven en
de lijnen als het uiteindelijke levensdoel. Zeer mooie en complexe Kolams zijn bewaard gebleven als blijk van de
behendigheid, het doorzettingsvermogen en de discipline van de vrouw.
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De stadkaarten
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