Hawaii
Hans im Glück, 2011
Gregory DAIGLE
2 - 5 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Wij bevinden ons op het bekende eiland in de Stille Zuidzee.
Het hoofdeiland is zeer dicht bevolkt en iedereen drijft er zijn eigen handeltje.
De vissers vissen, de surfers leven zich uit op de golven,
de danseressen zetten hun beste beentje voor en de oogst groeit ...
Ook de omliggende eilanden zien er wonderschoon uit en op het hoofdeiland
zijn er nog zeer veel interessante plaatsen te ontdekken. Zo mogen de spelers
nu echt aan het werk en kunnen ze hun eigen gronden gaan bewerken.
Maar steeds weer vragen ze zich af: willen we veel fruit gaan telen, willen we
de schone kunsten van de surfers en de danseressen leren kennen, willen we
over zee handel drijven en ons toeleggen op de visvangst of willen we de
Kahunas opleiden. Wie vindt de beste combinatie ?
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voorbeeld van een
mogelijke spelopbouw

SPELMATERIAAL
- 1 speelbord met scorespoor
(6 puzzeldelen)
- 10 grote rechthoekige
hoofdplaatsen
- 5 zichtschermen in de vijf
spelerskleuren
- 5 spelershoeken
(spelersgebied)
- 5 rondentellers
- 1 stoffen buidel
- 25 prijsfiches met de
getallen 2 - 6
- 10 eilanden
- 126 plaatskaartjes
- 31 houten schelpen (20 kleine
met de waarde 1 en 11 grote
met de waarde 5)
- 35 houten voeten (30 kleine
met de waarde 1 en 5 grote
met de waarde 5)
- 22 houten vruchten (20 kleine
met de waarde 1 en 2 grote
met de waarde 5)
- 5 grote stamhoofden in de vijf
spelerskleuren
- 10 kleine stamhoofden in de
vijf spelerskleuren
- 5 tegels met de waarde 50/100

1. Een speler puzzelt de zes
delen van het speelbord samen.
Daarna mixt hij verdekt de 10
grote rechthoekige hoofdplaatsen
en legt die open in de omlijstingen
van het speelbord. Hij begint links
onderaan en legt dan rij voor rij
neer. Alle hoofdplaatsen worden
georiënteerd naar het strand.
De afbeelding rechts laat een
mogelijke spelopbouw zien.

7. Tot slot wordt ook nog een
bankier gekozen. Hij stopt alle
prijsfiches in de stoffen buidel en
mixt ze zeer grondig. Daarna legt
hij de prijsfiches bloot zoals wordt
beschreven op de volgende
pagina.

6. De spelers kiezen een speler tot magazijnmeester. Deze speler legt de
schelpen, de voeten en de vruchten als voorraad klaar. Hij is in de loop
van het spel verantwoordelijk voor de verdeling van deze 3 hulpbronnen.
Als eerste handeling van zijn ambt draait de magazijnmeester de bovenste rondenteller om en verdeelt de
starthulpbronnen die op de rugzijde zijn afgebeeld.
Als extra geeft hij aan de speler op plaats 2
van de spelersvolgorde 2 groene vruchten.
De speler op plaats 3 krijgt 3 vruchten, de speler op plaats 4 ontvangt
4 vruchten en de speler op plaats 5 krijgt 5 vruchten. De speler op plaats
1 ontvangt dus geen vruchten.
speler 2

speler 3

speler 4

speler 5

De spelers leggen al hun hulpbronnen achter hun zichtscherm.

5. Nu plaatst iedere speler
zijn tweede kleine stamhoofd
in de stoffen buidel.
Een speler trekt dan één
stamhoofd uit de buidel en
plaatst die op plaats 1 van de
spelersvolgorde. Hij trekt een
volgend stamhoofd en plaatst
die op plaats 2 ... enzovoort.
Dit toont de spelersvolgorde
van de eerste ronde. Deze
kleine stamhoofden worden
in het complete spel alleen
maar gebruikt voor het
bepalen van de
spelersvolgorde.

Daarna draait de magazijnmeester de rondenteller terug
naar de voorzijde.
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2. Nu worden de 126 plaatskaartjes op de hoofdplaatsen gelegd. De meeste plaatskaartjes hebben een
verschillende voor- en rugzijde. De voorzijde toont een I,
de rugzijde toont een II in de linkerbovenhoek.
voorzijde
(zijde I)

rugzijde
(zijde II)

De plaatskaartjes worden met de zijde I naar boven op
de plaatsen met de passende motieven gestapeld.
5 schelpenhutten
5 voethutten
5 speerhutten
5 ruilhutten
5 langhutten

5 bevloeiingen
10 hula-danseressen
16 vruchten (telkens 4x broodvrucht, taro, kokosnoot en
banaan)
8 boten
10 surfers

4. Een speler mixt de eilanden en legt deze

25 Kahunas

De Kahunas en de
Tikis worden telkens
in twee ongeveer
15 Tikis
even hoge stapels
klaargelegd.
De 12 godenkaartjes worden
grondig gemixt en in twee
even hoge stapels klaargelegd.

stapel verdekt naast de aanlegplaatsen aan
het strand. Dan legt hij 4 eilanden van deze
stapel bloot onder de aanlegplaatsen.
Een speler sorteert de rondentellers naar
het getal op het schildpadharnas en legt de
stapel met de 17 helemaal onderaan en met
de 9 bovenaan op het passende veld aan
het strand.

De plaatskaartjes worden uitvoerig beschreven op de
extra pagina's van de handleiding.

3. Iedere speler kiest een kleur en neemt een zichtscherm, een spelershoek,
een vissersboot en de drie stamhoofden in zijn kleur. De spelershoek en het
zichtscherm legt of zet de speler voor zich neer. De vissersboot legt hij links naast zijn spelershoek.
Een klein stamhoofd zet hij op het veld 0 van het scorespoor.
Het grote stamhoofd zet hij op het strand. Het tweede kleine
stamhoofd laat hij voorlopig liggen.
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Het blootleggen van de prijsfiches (zij bepalen hoeveel de plaatskaartjes kosten)
¸ Elk van de 10 grote hoofdplaatsen wordt met prijsfiches belegd. De bankier begint met de plaats links
onderaan en belegd dan rij na rij alle tien hoofdplaatsen.
¸ Elke grote hoofdplaats toont 1, 2 of 3 koopgebieden waarop de prijsfiches worden gelegd.
Eén koopgebied is steeds beschreven, dit betekent dat hij een afgedrukt getal bevat tussen 5 en 12.
Hierbij komen nu 0 - 2 onbeschreven koopgebieden.
1 koopgebied

3 koopgebieden

2 koopgebieden

onbeschreven
beschreven

De bankier voert de volgende stappen uit voor elke hoofdplaats:
¸ Om te beginnen trekt hij voor elk onbeschreven koopgebied 1 prijsfiche uit de buidel en legt die met de
getalzijde naar boven op de onbeschreven koopgebieden (bij het plaatsen van de prijsfiches wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de oranjekleurige en de rode prijsfiches met speren). Plaatsen met slechts
1 koopgebied hebben geen onbeschreven koopgebied, deze stappen worden overgeslagen.
Voorbeeld van een plaats met 3 koopgebieden
De speler trekt eerst 2 prijsfiches en legt deze met de
getalzijde naar boven op de onbeschreven koopgebieden
(de volgorde speelt geen rol).
¸ Dan trekt hij 1 volgende prijsfiche voor het beschreven koopgebied uit de buidel. Vóór hij deze
op het onbeschreven koopgebied legt, telt hij alle prijsfiches op.
¸ Als de som van de prijsfiches even hoog of lager is dan het getal op het beschreven
koopgebied, legt hij de laatst getrokken prijsfiche hierop.
Voorbeeld
De som van de drie prijsfiches (3 + 5 + 3 = 11) is kleiner
dan het getal op het beschreven koopgebied (12). Hij legt
de prijsfiche op het beschreven koopgebied.
¸ Als de som van de prijsfiches hoger is dan het getal op het beschreven koopgebied, legt hij de laatst
getrokken prijsfiche met de viszijde naar boven aan het strand. Het beschreven koopgebied blijft in
deze ronde vrij.
¸ Zelfs wanneer het getal van de beide neergelegde prijsfiches al hoger is, moet hij een volgende
prijsfiche trekken en met de viszijde naar boven aan het strand leggen.
Voorbeeld
De som van de 3 prijsfiches
(3+5+6=14) is groter dan het
getal op het beschreven koopgebied (12). De laatst getrokken
prijsfiche wordt met de viszijde naar boven aan het strand gelegd.
Het beschreven koopgebied blijft vrij.
Voorbeeld van een plaats met 2 koopgebieden
De som van de 3 prijsfiches (4+5=9) is groter dan het getal op het
beschreven koopgebied (6). De laatst getrokken prijsfiche wordt
met de viszijde naar boven aan het strand gelegd.

prijsfiche
groter dan 5
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prijsfiche
kleiner dan 5

Voorbeeld van een plaats met slechts 1 koopgebied
Deze plaatsen hebben geen onbeschreven koopgebied. Er wordt
dus maar één prijsfiche getrokken. Is het getal kleiner of gelijk aan
5 wordt de prijsfiche op het beschreven koopgebied gelegd.
Is het getal op de prijsfiche een 6 wordt de prijsfiche omgedraaid
en aan het strand gelegd. In dit geval ligt er op deze plaats geen
prijsfiche.
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¸ Nadat alle hoofdplaatsen op deze wijze zijn belegd,
trekt de speler nog een aantal prijsfiches uit de
stoffen buidel en wel 1 minder dan er spelers
deelnemen. De prijsfiche met het kleinste getal
legt hij op het veld onder de 2 aan het strand.
De prijsfiche met dan het kleinste getal legt hij op
het veld onder de 3 ... enzovoort. Tonen 2 fiches
hetzelfde getal maar één ervan ook speren
blijft leeg
dan is de fiche met de speer hoger in waarde.
Daarna ligt onder elk stamhoofd, met uitzondering
van onder plaats 1, een prijsfiche.

Voorbeeld voor 4 spelers
Bij minder dan 5 spelers
blijven de andere prijsfiches in
de buidel.

Nu is de voorbereiding beëindigd en het eigenlijke spel kan beginnen.

Doel van het spel
De spelers bouwen in de loop van het spel hun spelershoek uit. Hierbij kunnen ze tot 5 dorpen oprichten,
bouwen ze boten om handel te kunnen drijven, bouwen Kahunas en eren de goden. Zeer vaak ontvangen
de spelers al tijdens het spel punten, maar het spel wordt pas beslist bij de slotwaardering.
Het spel verloopt over 5 rondes. Iedere ronde bestaat uit de volgende 2 fases:
I. De zet van het stamhoofd
II. Einde van de ronde
Na de vijfde ronde vindt de slotwaardering plaats.

I. De zet van het stamhoofd
De spelers verplaatsen hun groot stamhoofd van hoofdplaats naar
hoofdplaats om plaatskaartjes aan te kopen. Ze kunnen hun stamhoofd
ook aan het strand zetten om daar te gaan vissen, eilanden te bezoeken of hun ronde te beëindigen.
De speler wiens klein stamhoofd op veld 1 van de spelersvolgorde staat, begint. Dan volgt de speler wiens
klein stamhoofd op veld 2 staat ... enzovoort. Het is belangrijk om te weten dat
Hawaii dus niet verloopt met de wijzers van de klok mee.
Als alle spelers hun stamhoofd eenmaal hebben verplaatst, is opnieuw de speler
aan de beurt wiens hoofdman op veld 1 staat. Zo gaat het steeds verder tot geen
enkele speler nog iets kan of wil doen. Dan eindigt de zet van het stamhoofd en wordt het einde van de
ronde doorgevoerd.

Hoe worden de stamhoofden verplaatst ?
De speler kan zijn stamhoofd van het strand naar een hoofdplaats zetten, van de ene hoofdplaats naar een
andere hoofdplaats zetten of van een hoofdplaats terug naar het strand of hij kan het stamhoofd ook laten
staan op de plaats waar hij zich bevindt.
Uiteraard moeten enkele spelregels worden gerespecteerd:
- De stamhoofden beginnen elke ronde aan het strand.
- Eén stap van het strand naar een aangrenzende hoofdplaats kost 1 voet.
- Eén stap van een hoofdplaats naar een aangrenzende hoofdplaats
kost eveneens 1 voet. Het stamhoofd kan in zijn zet ook meerdere
hoofdplaatsen doorkruisen eer hij blijft staan. Ook hier kost elke stap
1 voet. Als het stamhoofd zich niet verplaatst maar in een hoofdplaats
blijft staan, kost dit eveneens 1 voet.
- Als een stamhoofd van een willekeurige hoofdplaats naar het strand
wordt teruggeplaatst, kost dit niets ! Eveneens kost het niets om het
stamhoofd van een plaats aan het strand naar een andere plaats aan
het strand te verplaatsen.
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Voorbeelden

2 stappen kosten 2 voeten.

Diagonaal zetten
is toegelaten.

De zet terug naar
het strand kost niets.

Blijven staan kost 1 voet.

De hoofdplaatsen waarop een stamhoofd gezet mag worden.
¸ Op elk van de 10 hoofdplaatsen liggen bij de start van elke ronde meerdere plaatskaartjes en 1 tot 3
prijsfiches (Uitzondering: bij de plaatsen met maar 1 koopgebied kan het gebeuren dat er geen ligt).
¸ Een stamhoofd kan maar naar een hoofdplaats gaan waar nog minstens 1 prijsfiche ligt. Ligt er geen
prijsfiche op de hoofdplaats mag het stamhoofd er niet heen gaan maar hij mag het wel doorkruisen.
¸ Een stamhoofd kan op de hoofdplaats waarop hij zich bevindt van een vorige zet blijven staan op
voorwaarde dat er nog minstens 1 prijsfiche ligt.
¸ De betekenis van deze regel bestaat er in dat een stamhoofd op de hoofdplaats waarheen hij gaat of
waar hij blijft staan 1 plaatskaartje moet kopen.
Voorbeelden

Het rode stamhoofd mag niet naar de hoofdplaats
met de langhut gaan omdat er zich daar geen
prijsfiche meer bevindt.

Het rode stamhoofd mag de hoofdplaats met
de langhut wel doorkruisen en op de hoofdplaats
met de speer- en de ruilhut trekken omdat
daar nog een prijsfiche ligt.

¸ Een stamhoofd van een medespeler hindert een ander stamhoofd niet om deze hoofdplaats te
doorkruisen, op deze hoofdplaats te landen of op deze hoofdplaats te blijven staan op voorwaarde dat
daar nog minstens 1 prijsfiche ligt.

De aankoop van plaatskaartjes
¸ De speler wiens stamhoofd zich op een hoofdplaats bevindt, moet eerst één van de daar liggende
plaatskaartjes kiezen die hij wil kopen. Ligt er maar één soort, kan hij uiteraard alleen deze nemen, liggen
er twee soorten dan kan hij vrij kiezen. Hij mag per beurt maar 1 plaatskaartje kopen.
¸ Als de speler zijn keuze heeft gemaakt, neemt hij het plaatskaartje en legt het voor zich neer (waar hij dit
neerlegt wordt beschreven in de extra pagina's van de handleiding (vanaf pagina 14).
¸ Dan moet de speler het gekozen plaatskaartje betalen. Hij kiest één van de prijsfiches die op deze
hoofdplaats liggen en legt deze fiche eveneens open voor zich neer. Het afgedrukte bedrag moet hij met
schelpen betalen. De schelpen neemt hij uit zijn voorraad en legt die terug in de algemene voorraad.
De prijsfiche die hij nu voor zich heeft liggen, speelt aan het einde van het spel nog een rol.
Voorbeeld
Rood besluit om 1 ruilhut te nemen en legt die onmiddellijk in zijn spelershoek.
Dan neemt hij de laatste prijsfiche die op deze hoofdplaats ligt en betaalt hiervoor
3 schelpen en legt de fiche naast zijn spelershoek.
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¸ De speler kan het enkelvoudige of het dubbele bedrag betalen dat op de prijsfiche is afgedrukt. Betaalt hij
het enkelvoudige bedrag, neemt hij het plaatskaartje met de zijde I bij zich. Betaalt hij het dubbele bedrag,
neemt hij het plaatskaartje met de zijde II bij zich. Bij de Kahunas en de Tikis is er geen zijde I en zijde II.
Betaalt de speler enkelvoudig, neemt hij 1 kaartje (Kahuna of Tiki), betaalt hij dubbel neemt hij 2 kaartjes
(Kahunas of Tikis).
¸ De prijsfiche die de speler neemt, blijft zoals ze is, ook als de speler het dubbele bedrag betaalt.

Voorbeeld
Rood betaalt 3 schelpen
en legt de ruilhut met de
zijde I in zijn spelershoek.

Voorbeeld
Rood betaalt 6 schelpen
en legt de ruilhut met de
zijde II in zijn spelershoek.

Waarmee moet men nog rekening houden ?
¸ De speler moet het gekochte plaatskaartje onmiddellijk volgens de regels in zijn spelersgebied inbouwen.
Kan de speler dit niet, mag hij dat plaatskaartje niet kopen (welke regels er gelden, vindt men in de
beschrijving van de extra handleiding vanaf pagina 14).
¸ Als de speler zijn plaatskaartje heeft gelegd, mag hij dit later niet meer naar een andere plaats
verschuiven of op de zijde II draaien.
AANDACHT
Als men bij het lezen van deze handleiding nu toch wil weten welke plaatskaartjes er zijn, waar ze kunnen
worden neergelegd en welke bedoeling ze hebben in dit spel, raden wij aan om nu de extra pagina's van de
handleiding te lezen vanaf pagina 14.

Het strand en wat een stamhoofd hier kan doen
Het strand bestaat uit 3 plaatsen waarvan het stamhoofd in zijn beurt één kan bezoeken:
1. De vissershaven waar het stamhoofd kan vissen.
2. De aanlegplaats met de 4 eilanden die het stamhoofd kan bezoeken.
3. De 5 plaatsen voor de spelersvolgorde en de rondenteller.
vissershaven

spelersvolgorde
aanlegplaatsen

rondenteller

OPMERKING
Alles wat een stamhoofd aan de vissershaven of aan de aanlegplaatsen kan verrichten, moet de
speler betalen
met voeten en niet met
schelpen.
ALGEMEEN
- De plaatskaartjes worden betaald met schelpen.
- De zet van het stamhoofd wordt betaald met voeten.
- Vissen en eilandbezoeken worden betaald met voeten.
Waarvoor de vruchten worden gebruikt, wordt beschreven in de extra handleiding vanaf pagina 14.
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1. De vissershaven
¸ Als de speler wil vissen, zet hij zijn stamhoofd aan de vissershaven en neemt 1 of meerdere visfiches die
daar liggen (ter herinnering: dat zijn omgedraaide prijsfiches). De visfiches legt hij met de viszijde naar
boven voor zich neer (zij spelen, zoals de prijsfiches, aan het einde van het spel nog een rol).
¸ Voor elke visfiche die hij neemt, moet hij 1 voet betalen, om het even hoeveel vissen er op de fiche zijn
afgebeeld. Bovendien moet hij voor elke visfiche 1 plaats op één of meer van zijn boten hebben. Daarna
draait hij de gebruikte boot (of boten) verticaal. Hij kan deze boot in deze ronde niet meer gebruiken.

algemene
voorraad

Voorbeeld
Rood heeft zijn stamhoofd in de vissershaven gezet. Hij neemt de
fiche met de drie vissen en legt die fiche naast zijn spelershoek en
legt 1 voet in de algemene voorraad terug en draait zijn vissersboot
verticaal. Hij kan in deze ronde deze vissersboot niet meer
gebruiken. Op zijn boot heeft hij eigenlijk 2 plaatsen vrij. Hij zou dus
ook nog een fiche met 1 vis kunnen nemen, maar dan zou hij ook nog
een volgende voet moeten afgeven.

2. De aanlegplaatsen met de 4 eilanden (eilandbezoeken)
¸ Als de speler een eiland wil bezoeken, plaatst hij zijn stamhoofd op een eiland naar keuze. Hij gaat
meteen met zijn klein stamhoofd vooruit op het scorespoor in overeenstemming met het getal.
Voorbeeld
Rood heeft zijn stamhoofd op de tweede aanlegplaats gezet. Hij ontvangt
onmiddellijk 3 punten die hij met zijn klein stamhoofd vooruit gaat op het
scorespoor.
¸ Dan neemt de speler datgene wat op het eiland is aangegeven (plaatskaartje of extra punten).
Op het eiland is een Hula-danseres afgebeeld.
Rood neemt een Hula-danseres van de desbetreffende
plaats en legt die met de zijde II in zijn spelershoek.

¸ Dan moet de speler zijn eilandbezoek betalen, en wel met voeten. Hoeveel voeten hij moet betalen wordt
op de desbetreffende aanlegplaats aangeduid. Bovendien heeft hij 1 of meerdere boten nodig om daar de
voeten onder te brengen. Als een speler te weinig voeten heeft of te weinig plaats op zijn boten, kan hij
zijn stamhoofd niet op deze aanlegplaats zetten.
Voorbeeld
Rood betaalt 4 voeten uit zijn voorraad in de algemene
voorraad. Dan draait hij zijn 2 boten verticaal. Zij hebben
eigenlijk plaats voor 5 voeten, maar toch varen ze af.
De speler kan deze boten in deze ronde niet meer gebruiken.

algemene
voorraad
¸ Het bezochte eiland legt hij, met de voorzijde naar boven, onder de verdekte eilandenstapel terug.

Zodra een open eiland bovenaan de stapel opduikt, wordt de
eilandenstapel zeer grondig gemixt en als nieuwe verdekte
eilandenstapel klaargelegd (zie ook pagina 11).
¸ Als de speler het plaatskaartje dat op het eiland is afgebeeld niet kan inbouwen in zijn spelershoek,
ontvangt hij voor het eilandbezoek alleen de punten van de aanlegplaats.
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3. De 5 plaatsen voor de spelersvolgorde en de rondenteller
¸ Als de speler niets meer kopen kan of wil, zet hij zijn stamhoofd onder de lijst van de spelersvolgorde op
een veld naar keuze. Hij neemt de prijsfiche die daar ligt (uitgezonderd op veld 1 waar geen fiche ligt) en
legt die bij de overige prijsfiches die hij in deze ronde heeft verzameld. Hiermee beëindigt hij zijn ronde
beëindigd en kan hij zijn stamhoofd niet meer verplaatsen. Alle medespelers wiens stamhoofd nog niet op
deze plaats staan, kunnen nog verder handelen. Pas zodra alle stamhoofden op deze plaats staan, is
fase I van deze ronde beëindigd.
¸ De rondenteller wordt in fase II, die meteen volgt, gebruikt.
Voorbeeld
Rood zet zich op plaats 2 van de spelersvolgorde. Hij neemt de fiche
die daar ligt en legt die bij zijn andere prijsfiches. In de volgende
ronde komt hij als tweede speler aan de beurt.

II. Einde van de ronde
Aan het einde van elke ronde worden punten uitgedeeld. Dan ontvangen alle spelers nieuwe schelpen,
voeten en eventueel vruchten.
¸ Om het puntenaantal te kennen telt iedere speler de getallen op van zijn prijsfiches en zijn visfiches.
Deze som vergelijkt iedere speler met het grootste getal op de rondenteller. Is de som kleiner dan het
grote getal, ontvangt de speler geen punten. Is de som gelijk of groter ontvangt hij punten.
Hoeveel punten ontvangt een speler ?
¸ De speler met de hoogste som ontvangt de punten onder de 1. De speler met de tweede hoogste som
ontvangt de punten onder de 2. Alle spelers die niet de hoogste of de tweede hoogste som hebben,
maar minstens het grote getal hebben bereikt, ontvangen de punten onder de
. (Regeling bij een gelijke
stand: hebben meerdere spelers de hoogste som, ontvangen al die spelers de punten onder de 1.
Alle anderen die in de waardering zitten, ontvangen de punten onder de
.
Hebben meerdere spelers de tweede hoogste som, ontvangen ze de punten onder de 2 en alle anderen
de punten onder
.)

Voorbeeld van een puntenverdeling
aan het einde van ronde 1

Rood, Groen en Blauw bereiken met hun verzamelde
prijs- en visfiches het grote getal dat in ronde 1
moest gehaald worden (9). Deze spelers ontvangen
punten.
Rood heeft met 14 de hoogste som en is dus eerste.
Hij ontvangt 8 punten.
Groen is tweede en ontvangt 5 punten.
Blauw ontvangt 2 punten.
Geel heeft het vereiste getal niet gehaald en ontvangt
geen punten.
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Alle spelers bereiken met hun verzamelde prijs- en
visfiches het grote getal dat in ronde 1 moest gehaald
worden (9). Alle spelers ontvangen punten.
Rood en Groen delen met 11 de eerste plaats.
Beide spelers ontvangen 8 punten. De tweede plaats
vervalt omdat er al twee spelers op de eerste plaats
zijn.
Blauw en Geel bereiken beiden het grote getal van 9
en ontvangen 2 punten. Daarbij speelt het geen rol
dat Blauw een hogere som heeft bereikt dan Geel.
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¸ Na de verdeling van de punten, verdeelt de magazijnmeester aan iedere speler nieuwe schelpen, voeten
en eventueel vruchten. Hoeveel ontvangt nu elke speler ?
Op de rondenteller ziet men een man die een schelp en een voet met daarin telkens een getal draagt.
Dat is de basisuitrusting aan schelpen en voeten die iedere speler aan het einde van de ronde ontvangt.
Extra schelpen en/of voeten ontvangen alleen die spelers die bepaalde plaatskaartjes hebben gekocht.
Een basisuitrusting aan vruchten is er niet. Vruchten kunnen alleen worden behaald door die spelers die
bepaalde plaatskaartjes hebben gekocht.
Voorbeeld
Rood

Blauw

Beide spelers ontvangen de basisuitrusting
van 10 schelpen en 6 voeten.
Rood ontvangt extra 2 schelpen omdat hij
een mosselhut en de god Kane bezit.

Blauw ontvangt extra 2 vruchten omdat
hij een vrucht met zijde 2 bezit.

Spelers die plaatskaartjes bezitten die schelpen, voeten of vruchten tonen, ontvangen deze aan het einde van iedere
ronde (met uitzondering van ronde 5) als extra bij hun basisuitrusting van hulpbronnen.
Hou er wel rekening mee dat de basisuitrusting ronde na ronde afneemt !
¸ Daarna legt de magazijnmeester de bovenste rondenteller terug in de doos.
¸ Een speler sorteert de kleine stamhoofden boven de spelersvolgordetabel in overeenstemming met de
volgorde van de grote stamhoofden. De tabel toont nu de spelersvolgorde van de volgende ronde.
Daarna zet iedere speler zijn grote stamhoofd opnieuw aan het strand.
¸ De bankier stopt alle prijs- en visfiches in de buidel. Daarna trekt hij deze opnieuw uit de buidel op
dezelfde manier als werd aangegeven op pagina 5.
¸ Tot slot worden de eilanden die zijn blijven liggen uit
de vorige ronde naar de meest linkse vrije positie
verschoven en de vrije plaatsen worden opgevuld met
de eilanden van de verdekte stapel (duikt nu weer een
open eiland op dan wordt de stapel van de eilanden
opnieuw grondig gemixt en klaargelegd).

Voorbeeld
Het eiland van de derde aanlegplaats wordt naar de tweede
aanlegplaats geschoven. De nu vrije aanlegplaatsen 3 en 4
worden aangevuld met nieuwe eilanden van de verdekte stapel.

De volgende ronde begint met fase I. De speler wiens kleine stamhoofd op de spelersvolgorde op het veld 1
staat, doet een verplaatsing met zijn groot stamhoofd. Daarna volgt de spelers wiens stamhoofd op veld 2
van de spelersvolgorde staat ... enzovoort.
Aan het einde van de vijfde ronde volgt de puntenwaardering zoals eerder werd beschreven. Daarna volgt
dan de slotwaardering.
Voor we aan het systeem van de slotwaardering komen, volgt nu een voorbeeld van een complete eerste
ronde aan de hand van de Rode speler.
Wij raden ook aan om nu eerst de extra handleiding vanaf pagina 14 te lezen !
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Voorbeeld voor ronde 1
Rood verplaatst zijn stamhoofd van het strand
naar de grote plaats met de langhut. Hij betaalt
1 voet voor de zet. Dan neemt hij een langhut en
legt die met de zijde II naar boven in zijn
spelershoek.

Dan neemt hij de prijsfiche
bij zich en betaalt de dubbele
prijs, 4 schelpen
omdat hij de langhut met de
betere zijde II heeft neergelegd.

Groen, Blauw en Geel doen nu, in de spelersvolgorde, hun zet. Daarna is
Rood terug aan de beurt.
(In dit voorbeeld beschrijven wij alleen de zet van de rode speler.)
Rood gaat van de langhut naar de schelp- en voethutten. De zet kost 1 voet.
Hij besluit om een schelphut te nemen en legt die in zijn spelershoek.
Dan neemt hij de prijsfiche met de 3 en betaalt 3 schelpen.
Van daaruit gaat Rood naar de plaats met de goden. De zet kost 2 voeten.
Hij besluit om de god Kane te nemen en legt die in zijn spelershoek.
Dan neemt hij de prijsfiche 5 en betaalt 5 schelpen.

Rood zet zijn stamhoofd terug aan het strand. Hij zet zich daar op de
volgordetabel op de plaats onder de 2. Deze zet kost hem niets. Hij neemt de
prijsfiche 3 die daar ligt. Hij moet hiervoor geen schelpen betalen.
Hij beëindigt hiermee de ronde voor hem. In de volgende ronde komt Rood als
tweede speler aan de beurt.
Fase II
Rood heeft een som van 13 verzameld als prijsfiches. Hij ontvangt dus punten
aan het einde van de ronde. Zijn overgebleven schelpen en voeten behoudt hij
voor de volgende ronde achter zijn zichtscherm.
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De slotwaardering (na ronde 5)
Wat zal er worden gewaardeerd ?
Het is nu belangrijk dat de extra handleiding wordt geconsulteerd.
De volgende plaatskaartjes worden gewaardeerd: De Kahunas, de goden Kanaola en Laka, de
bevloeiingen, de Hula-danseressen en de langhut II.
Een Kahuna, een bevloeiing, een hula-danseres en de langhut II geven enkel punten in het dorp waarin ze
liggen. De beide goden geven de desbetreffende punten om het even in welk dorp ze liggen.
Ter herinnering van de extra handleiding: Om een dorp en de in het dorp liggende plaatskaartjes,
respectievelijk de daarnaast liggende Kahuna te kunnen waarderen, moet het dorp door minstens 1 Tiki
worden beschermd. Anders valt het compleet uit de waardering !
Voorbeeld 1
Voor de slotwaardering: De voethut in dorp 4 wordt
afgeruimd, dat dorp wordt niet door minstens 1 Tiki
beschermd. De 10 Kahuna-punten vervallen.
Ook het bovenste dorp wordt niet gewaardeerd,
de 5 Kahuna-punten vervallen.
In de waardering komen: De Kahunas van het
dorp 2 en dorp 3, de goden Laka en Kanaola,
de Hula-danseres en de bevloeiing.
De volgende punten worden behaald: Kahunas voor dorp 2 en
dorp 3: 15 punten.
Kanaola I: Voor elke boot en voor elke surfer 2 punten: 8 punten
in totaal.
Laka II: Voor elke vrucht op de vruchtkaartjes (niet voor de overgebleven
vruchten uit hout !) 2 punten. Dat levert 8 punten op. Hula-danseres I: 7 plaatskaartjes in het dorp leveren 7 punten.
Bevloeiing: In het dorp zijn 3 vruchtkaartjes en dat levert 6 punten op.
De speler heeft in totaal 44 punten die hij bij zijn puntentotaal toevoegt.
Voorbeeld 2
Voor de slotwaardering wordt dorp 3 afgeruimd omdat
het niet door minstens 1 Tiki wordt beschermd. Daarmee
vervallen de 10 Kahuna-punten en Kanaola wordt ook
niet gewaardeerd.
Kahunas: voor dorp 1 en 2 in totaal 10 punten.
Laka I: Voor de 4 vruchtkaartjes zijn er 4 punten.
Hula-danseres II in dorp 1: 10 punten.
Hula-danseres I in dorp 2: 8 punten.
Bevloeiing in dorp 2: 10 punten.
De speler heeft in totaal 42 punten die hij bij zijn
puntentotaal toevoegt.
Als een speler over de 50 punten gaat neemt hij de tegel
met de 50 in zijn kleur (of de tegel met 100 als hij boven de 100 gaat).
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EXTRA HANDLEIDING
De plaatskaartjes: waar ze
worden gelegd en wat ze
kunnen opleveren.

Alle rechthoekige
plaatskaartjes worden
in de spelershoek
gelegd.

Vissersboten en
schepen worden
links naast de
spelershoek gelegd.

Kahunas worden op
de verticale velden 1
tot 5 gelegd, te
beginnen bij de 1 en
zonder een veld over
te slaan.

Tikis worden boven
de spelershoek
gelegd, te beginnen
met de 1 en zonder
een veld over te
slaan.

Uitsluitend met deze 5
plaatskaartjes kan een nieuw
dorp worden begonnen (men
herkent deze kaartjes aan
een afgebeelde hut).
Zij kunnen echter ook een
bestaand dorp uitbreiden.

Eén rij van plaatskaartjes
wordt een dorp genoemd.
Op al deze plaatsen (pijlen)
kan een nieuw dorp worden
begonnen.

Er mogen nooit 2 gelijke plaatskaartjes in hetzelfde dorp liggen, ook niet wanneer één daarvan de zijde
I en de andere de zijde II toont. Wel mogen 4 verschillende vruchten in een dorp liggen.

Wat leveren de plaatskaartjes op en wanneer ?
Schelphut (einde van een ronde)

Voethut (einde van een ronde)

Zijde I: De speler ontvangt +1 schelp
wanneer de magazijnmeester aan het
einde van de ronde de schelpen
verdeelt.

Zijde I: De speler ontvangt +1 voet
wanneer de magazijnmeester aan
het einde van de ronde de voeten
verdeelt.

Zijde II: +2 schelpen

Zijde II: +2 voeten

+1 schelp betekent dat de speler bij de bevoorrading 1 schelp meer krijgt dan de basisuitrusting.
Hetzelfde geldt voor de voeten. Alle schelp- en voethutten worden opgeteld.

Vruchten 1 - 4 (einde van een ronde)
Zijde I: De speler ontvangt 1 vrucht wanneer de magazijnmeester aan het
einde van de ronde de hulpbronnen verdeelt.
Zijde II: 2 vruchten
Aangezien er geen basisuitrusting aan vruchten is, ontvangen alleen die
spelers vruchten die vruchtkaartjes hebben gekocht.
Waarvoor hebben de spelers vruchten nodig ?
Vruchten zijn het derde betaalmiddel van Hawaii en eigenlijk ook het beste betaalmiddel. Vruchten kunnen
zowel schelpen als voeten vervangen. Als een speler bij wijze van voorbeeld een plaatskaartje koopt en
de prijsfiche die hij kiest, toont een 4, kan hij 4 vruchten afgeven in plaats van 4 schelpen. Zet hij zijn
stamhoofd 2 plaatsen verder kan hij 2 vruchten afgeven in plaats van 2 voeten. Hij mag echter niet mixen
en bijvoorbeeld 2 schelpen en 2 voeten betalen. Een beperkte uitzondering hierop biedt de ruilhut (zie
daar onder de beschrijving).
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Langhut (slotwaardering)

Tiki (slotwaardering)

Zijde I: De lange hut zorgt ervoor
dat het dorp dichter bij de Tikis
wordt gebracht.
Zijde II: Zij levert bij de slotwaardering extra 5 punten.

Ruilhut (zet van het stamhoofd)
Zijde I: De speler kan telkenmale
wanneer hij met schelpen of met
voeten of met vruchten betaalt,
1 hulpbron door een andere
vervangen.
Zijde II: Zoals zijde I maar ze kan
2 hulpbronnen vervangen.

Speerhut (zet van het stamhoofd)
Zijde I: Telkenmale wanneer de
speler een prijsfiche met gekruiste
speren neemt, ontvangt hij meteen
1 punt die hij met zijn kleine stamhoofd vooruit gaat op het scorespoor. Dat geldt ook voor de prijsfiche op de spelersvolgordetabel.

De Tikis (beelden van houtsnijkunst) zijn van
het allergrootste belang bij de slotwaardering.
Alleen die dorpen die door minstens 1 Tiki
worden beschermd, komen in aanmerking voor de
slotwaardering. De plaatskaartjes die niet voor de
slotwaardering in aanmerking komen, worden voor
de gemakkelijkheid afgeruimd en terug in de doos
gelegd (zie de voorbeelden op pagina 13 waar men
via de rode lijn ziet of het dorp is beschermd of niet).

Kahuna (slotwaardering)
De Kahunas (experten) leveren de spelers bij
de slotwaardering de daar afgebeelde punten
op (op voorwaarde dat het dorp door de Tikis
is beschermd.
Het bijzondere bij deTikis en de Kahunas: legt een
speler 1 Tiki op een veld waarop 1 of meerdere
voeten zijn afgebeeld, ontvangt hij die meteen en
éénmalig uit de algemene voorraad.
Hetzelfde geldt voor de Kahunas, alleen zijn er daar
schelpen te verdienen. De speler moet wel eerst de
totale som van de Kahuna kunnen betalen, hij mag
de afgebeelde schelpen niet mee verrekenen.

Zijde II: Zoals zijde I maar nu met
2 punten.

Vissersboot (zet van het stamhoofd)

Bevloeiing (slotwaardering en
einde van een ronde)
Zijde I: De zijde I telt alleen voor de
slotwaardering. De speler ontvangt
voor 1-4 vruchten in hetzelfde dorp
1-10 punten.

De vissersboot hoort bij de
startuitrusting. Hij heeft alleen
een zijde I en kan 2 voeten
opnemen.

Schepen (zet van het stamhoofd)

Zijde II: Als extra ontvangt de speler
aan het einde van iedere ronde van
de magazijnmeester ofwel 1 schelp,
1 voet of 1 vrucht naar keuze.

Surfer (einde van een ronde)

Zijde I: Het schip heeft plaats
voor 3 voeten.
Zijde II: Het schip heeft plaats
voor 3 voeten, de afgedrukte
voet telt zoals een voet uit de
voorraad van de spelers.

Zijde I: Aan het einde van iedere ronde, bij
het verdelen van de punten, komt de surfer in
Ter herinnering: Als een stamhoofd gaat vissen of een
het spel. Hij reduceert het grote getal op de
eiland bezoeken, moet de speler dit met voeten
rondenteller die moet worden behaald om
betalen (niet voor de zet maar wel voor het vissen of
punten te kunnen krijgen met 2.
respectievelijk het eilandbezoek).
Zijde II: Idem als I, maar hij reduceert met 4.
De voeten, die de speler betaalt, moet hij (symbolisch)
eerst op 1 of meerdere van zijn schepen kunnen
Hula-danseres (slotwaardering)
onderbrengen. Hij moet op zijn schepen dus genoeg
plaats hebben. Om aan te tonen dat zijn schip (of
Zijde I: Bij de slotwaardering levert ze de
schepen) is (of zijn) afgevaren draait hij zijn schip (of
speler voor elk plaatskaartje in het dorp
schepen) verticaal. Dan legt hij de voeten terug in de
waarin ze zich bevindt (en alleen daar !)
algemene voorraad.
1 punt. De afgedrukte starthut telt ook mee.
Zijde II: Idem als I, maar nu 2 punten.
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De goden (ook dit zijn plaatskaartjes)
In ieder dorp mag maar 1 god liggen (in dit opzicht worden ze behandeld zoals gewone plaatskaartjes).
Een speler mag iedere god maar éénmaal in zijn totale spelershoek hebben.

KU (zet van het stamhoofd en einde van een ronde)
Zijde I: Hij levert de speler telkenmale 1 punt wanneer hij een prijsfiche met speer
neemt (idem zoals de speerhut). Bovendien ontvangt de speler aan het einde van
een ronde van de magazijnmeester +1 voet.
Zijde II: Idem als I, maar nu levert hij 2 punten.

KANE (zet van het stamhoofd)
Zijde I: Aan het einde van een ronde ontvangt de speler van de magazijnmeester
+1 schelp (idem zoals de schelphut).
Zijde II: Idem als I, maar nu levert hij 2 schelpen.
Bovendien geldt voor de beide zijdes: Direct na de aankoop van KANE (en alleen
dan) kan de speler 2 hulpbronnen naar keuze (ook gemixt) in de algemene
voorraad leggen, 1 Tiki nemen en op zijn spelershoek leggen.

PELE (zet van het stamhoofd)
Zijde I: De speler moet voor elke zet van zijn stamhoofd maximaal 2 voeten betalen
(kost een zet maar 1 voet dan moet hij uiteraard maar 1 voet betalen).
Zijde II: Idem als I, maar nu betaalt hij maximaal 1 voet.

LONO (einde van een ronde)
Zijde I: Bereikt de speler bij het verdelen van de punten het vereiste getal op de
rondenteller, ontvangt hij extra 2 punten om het even of hij eerste, tweede of
gewoon erbij is.
Zijde II: Idem als I, maar nu ontvangt hij extra 4 punten..

LAKA (slotwaardering)
Zijde I: Bij de slotwaardering ontvangt de speler voor elke vrucht die op een
vruchtkaartje is afgebeeld, 1 punt. Hierbij tellen alle vruchten uit de spelershoek en
niet alleen de vruchten die in het dorp van LAKA liggen.
Zijde II: Idem als I, maar nu ontvangt hij 2 punten per vrucht.

KANAOLA (slotwaardering)
Zijde I: Bij de slotwaardering ontvangt de speler voor elk schip en elke surfer
2 punten om het even of ze op zijde I of zijde II liggen. Schepen komen voor de god
KANAOLA steeds in aanmerking voor de slotwaardering, surfers alleen wanneer
het dorp waarin ze liggen in aanmerking komt bij de slotwaardering.
Zijde II: Idem als I, maar nu ontvangt hij 4 punten per schip en surfer.
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De 10 eilanden
De speler ontvangt bij de punten van
de aanlegplaats nog 5 punten.
Dit eiland is tweemaal aanwezig.

De speler neemt een voethut van de
desbetreffende plaats en legt die met
de zijde II in zijn spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

De speler neemt een Hula-danseres
van de desbetreffende plaats en legt
die met de zijde II in zijn spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

De speler neemt een surfer van de
desbetreffende plaats en legt die met
de zijde II in zijn spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

De speler ontvangt onmiddellijk
4 vruchten van de magazijnmeester.

De speler neemt een schelphut van
de desbetreffende plaats en legt die
met de zijde II in zijn spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

De speler neemt een vrucht naar
keuze van de desbetreffende plaats
en legt die met de zijde II in zijn
spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

De speler neemt 2 Tikis van de
desbetreffende plaats en legt die
beide op een vrije plaats op zijn
spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.

Als een speler een plaatskaartje niet
onmiddellijk kan inbouwen, ontvangt
hij alleen de punten van de
aanlegplaats. Kan een speler slechts
1 Tiki of 1 Kahuna onderbrengen,
bouwt hij deze in en laat de andere
liggen.
ALGEMEEN: Liggen op een plaats
geen plaatskaartjes meer, kan de
speler ook geen plaatskaartje nemen.
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De speler neemt 2 Kahunas van de
desbetreffende plaats en legt die
beide op een vrije plaats op zijn
spelershoek.
Hij moet hiervoor geen schelpen
betalen en neemt ook geen prijsfiche.
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