Hazienda
Hans im Glück, 2005
Wolfgang KRAMER
2 - 5 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Spelmateriaal
¯ 1 speelbord
Het speelbord toont marktplaatsen, pampavelden, landvelden en vier watervelden.
In de loop van het spel worden op de pampavelden dierfiches en op de landvelden
landfiches gelegd.
Op de marktplaatsen worden geen fiches gelegd.
Rondom het speelbord loopt de scoretabel.
Het speelbord toont op de voorzijde en de achterzijde twee verschillende plattegronden:
- één symmetrische en
- één asymmetrische plattegrond.
De asymmetrische plattegrond heeft 11 marktplaatsen, de symmetrische plattegrond heeft
10 marktplaatsen.
Elke plattegrond vereist een andere tactiek.
Alle voorbeelden in de handleiding betreffen de symmetrische plattegrond.
de scoretabel

een waterveld

© BELLEKENS Herman

een landveld

een marktplaats

HAZIENDA
FORUM-FEDERATIE

een pampaveld

- 2 / 16 -

¯ 80 landschapskaarten (berg, woud, weide, rotsen en veen telkens 14x, pampa 10x)

berg

woud

weide

rotsen

veen

pampa

¯ 72 dierkaarten (telkens 18x)

rund

paard

varken

schaap

¯ 80 zeshoekige landfiches (aan de beide zijdes met de kleuren van de spelers bedrukt)

¯ 18 waterkaartjes in verschillende vormen

9x

4x

3x

2x

¯ 150 ronde dierfiches in vijf kleuren (per kleur 30 stuks, aan beide zijdes bedrukt met dieren)
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¯ 5 haciënda's als telsteen (in 5 kleuren)

¯ 9 neutrale haciënda's

¯ 8 oogstfiches

¯ 5 beknopte speloverzichten

¯ 72 bankbiljetten (pesos)

20x 1

16x 2

12x 5

10x 10

8x 20

6x 50

¯ 1 handleiding
De handleiding geldt voor de beide plattegronden (voor- en achterzijde van het speelbord).

Doel van het spel
De spelers zijn 'Estanzieros' (grootgrondbezitters) in Argentinië. Zij kopen land en dieren,
bouwen 'Estanzias' (haciënda's), oogsten en verkopen kuddes vee op de marktplaats.
De belangrijkste Estanziero, dit betekent diegene die de meeste punten heeft verzameld, wordt
de winnaar van dit spel.
Punten kan men behalen voor toegangen tot de marktplaatsen en toegangen tot het water,
voor landketens, voor haciënda's en voor geld.

Spelvoorbereiding
Kies één van de beide plattegronden en leg het speelbord in het midden van de tafel.
Wij bevelen aan om eerst de symmetrische plattegrond te gebruiken.
Ã Iedere speler ontvangt 1 haciënda en 30 dierfiches in één kleur, 20 pesos als startkapitaal
en 1 beknopt speloverzicht.
Ã De haciënda wordt als telsteen op het startveld van de scoretabel geplaatst.
De dierfiches tonen aan de voor- en achterzijde verschillende dieren.
Ã De 80 landschapskaarten worden zeer grondig gemixt. Iedere speler ontvangt 8 kaarten in
de hand. De resterende landschapskaarten worden als gedekte voorraadstapel naast het
speelbord gelegd.
De bovenste 4 kaarten worden open naast de voorraadstapel gelegd.
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Ã De 72 dierkaarten worden zeer grondig gemixt
en afhankelijk van het spelersaantal wordt een
bepaald aantal kaarten (zie overzicht) uit het spel
genomen.
Iedere speler ontvangt 4 dierkaarten in de hand.
Vier dierkaarten worden blootgelegd.
De overige dierkaarten worden in twee even
grote stapels opgedeeld. Eén stapel wordt
gedekt aan de blootgelegde dierkaarten gelegd
(dit wordt de voorraad), de andere stapel wordt
vooreerst opzij gelegd.
Ã Alle zeshoekige landfiches worden, op een
hoopje, als voorraad naast het speelbord gelegd.
Ã Vier van de waterkaartjes (met één meertje)
worden op de vier watervelden van het
speelbord gelegd. Alle overige waterkaartjes
worden naast het speelbord gelegd.
Ã De neutrale haciënda's en de oogstfiches
worden naast het speelbord gelegd.
Ã Het speelgeld wordt beheerd door één van de
spelers.

De startopstelling in een oogopslag
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Spelverloop
De jongste speler begint het spel.
Daarna verloopt het spel om de beurt, met de wijzers van de klok mee.
de startspeler

de laatste speler
(belangrijk voor de waardering)

De speler die aan de beurt komt, voert tot 3 van de volgende acties uit in een willekeurige
volgorde:
Ö 1 object kopen (landschapskaart, dierkaart, haciënda, waterkaart)
Ö 1 kaart uitspelen (landschapskaart of dierkaart)
Ö 1 oogstfiche plaatsen

1 OBJECT KOPEN
Van de bank kan het volgende worden gekocht:
• 1 landschapskaart van de gedekte stapel ............. 2 pesos
• 1 open landschapskaart ........................................ 3 pesos
• 1 dierkaart van de gedekte stapel.......................... 2 pesos
• 1 open dierkaart .................................................... 3 pesos
• 1 haciënda ........................................................... 12 pesos
• 1 waterkaartje ...................................................... 12 pesos

gedekt
2 pesos

haciënda
12 pesos
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1 landschapskaart kopen (meermaals per beurt)
De speler betaalt het bedrag aan de bank en neemt de kaart in de hand.
Hij mag deze kaart ook onmiddellijk uitspelen. Dit is dan wel een tweede
actie (zie bij '1 kaart uitspelen').
Als een open landschapskaart wordt gekocht, wordt direct van de
gedekte stapel een nieuwe landschapskaart blootgelegd, die door de
speler in een volgende actie eveneens kan worden gekocht.

1 dierkaart kopen (meermaals per beurt)
De speler betaalt het bedrag aan de bank en neemt de kaart in de hand.
Hij mag deze kaart ook onmiddellijk uitspelen. Dit is dan wel een tweede
actie (zie bij '1 kaart uitspelen').
Als een open dierkaart wordt gekocht, wordt direct van de gedekte
stapel een nieuwe dierkaart blootgelegd, die door de speler in een
volgende actie eveneens kan worden gekocht.

1 haciënda kopen (éénmaal per beurt)
Per beurt kan maar één haciënda worden gekocht. De speler betaalt 12 pesos
aan de bank en neemt een haciënda (zolang de voorraad strekt).
Hij plaatst de haciënda op een willekeurige eigen fiche van een landficheketen of
een eigen kudde waarop nog geen haciënda staat. Een haciënda brengt bij een
waardering zoveel punten op als de grootte van de landficheketen of de kudde.

1 waterkaartje kopen (éénmaal per beurt)
Per beurt kan maar één waterkaartje worden gekocht. Elk waterkaartje, om
het even hoe groot, kost 12 pesos. De speler betaalt 12 pesos aan de bank en
neemt 1 waterkaartje naar keuze (zolang de voorraad strekt) en legt dit
onmiddellijk op één vrij pampaveld als het een waterkaartje met één meertje is
of respectievelijk op meerdere vrije pampavelden als het om een groter
waterkaartje gaat. Een waterkaartje levert voor alle aangrenzende landfiches
en dierfiches bij iedere waardering 1 punt op.

1 KAART UITSPELEN
Landschapskaart
De speler die een landschapskaart uitspeelt, neemt een zeshoekige landfiche van
zijn kleur uit de voorraad en legt dit op een vrij (leeg) landveld naar keuze dat
hetzelfde landschap toont als de uitgespeelde landschapskaart.
Aandacht
De landfiches zijn aan de beide zijdes met een verschillende kleur bedrukt.
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Rood speelt een landschapskaart (berg) uit en legt één van zijn landfiches
op een bergveld op het speelbord.

aflegveld

Als de uitgespeelde landschapskaart het landschap 'pampa' toont (pampakaart), moet men
zijn landfiche op een pampaveld leggen dat direct grenst aan een eigen landfiche.

Rood speelt een landschapskaart uit (pampa) en legt één van zijn landfiches
op een pampaveld dat direct aangrenst aan één van zijn eigen landfiches.

aflegveld

Aan het einde van het spel kan het gebeuren dat er van de uitgespeelde landschapskaarten
geen vrije velden meer voorhanden zijn. In dit geval wordt deze landschapskaart behandeld
zoals een pampakaart. Als er bijvoorbeeld een bergkaart wordt gespeeld en er zijn geen vrije
bergvelden meer, mag men zijn landfiche leggen op een pampaveld dat direct grenst aan een
eigen landfiche.
Alle uitgespeelde landschapskaarten worden op hun aflegveld gelegd.

Landketen
Meerdere landfiches van één kleur die naast elkaar liggen op het speelbord stellen een keten
voor. Pas vanaf het moment dat een keten minstens 3 fiches bevat, levert dit bij een
waardering punten op. Voor een keten van twee landfiches en voor een afzonderlijke landfiche
worden er geen punten gegeven.
TIP
Probeer landketens met minstens 3 of meer landfiches te vormen.

Dierkaart
De speler die een dierkaart uitspeelt, neemt een eigen dierfiche met hetzelfde dier en
legt dit op het speelbord op een vrij (leeg) pampaveld dat grenst aan een eigen
landfiche of aan een eigen dierfiche welke hetzelfde dier toont.
Een kudde (één of meer aaneengrenzende identieke dierfiches) kan steeds maar uit
één diersoort bestaan. Een kudde mag wel grenzen aan een andere kudde.
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aflegveld

Eigen kuddes en vreemde kuddes mogen elkaar raken. De blauwe varkenskudde
grenst zowel aan de blauwe paardenkudde alsook aan de rode varkenskudde.

Alle uitgespeelde dierkaarten worden op hun aflegveld gelegd.
Aandacht
De dierfiches tonen op de voor- en rugzijde een verschillend dier.
TIP
Hou er rekening mee, bij het leggen van de dierfiches, om pampavelden vrij te houden waarop
later nog een waterkaartje kan worden gelegd.

Marktplaats
Als een kudde de zijde van een marktplaats bereikt, ontvangt de speler geld
van de bank. Als een kudde, in één beurt, meerdere marktplaatsen bereikt, wordt
er ook meermaals geld uitgekeerd.
Voor elke zijde van een marktplaats ontvangt men éénmaal geld. Het bedrag dat
de speler ontvangt, wordt berekend volgens de volgende formule:

(aantal dierfiches van de kudde + aantal landfiches) x 1 peso
Bij het berekenen van het aantal landfiches tellen ook alle landfiches mee die met de kudde zijn
verbonden (zie ook het voorbeeld pagina 12).
1.
2.
3.

Blauw speelt drie dierkaarten (varkens) uit (drie acties) en legt drie varkensfiches.
Het eerste varken grenst aan zijn eigen landfiche. Met het tweede varken leidt hij
zijn varkenskudde tot bij de marktplaats. Hij ontvangt daarvoor van de bank
5 pesos (3 landfiches en 2 dierfiches). Ook het derde varken legt hij aan de
marktplaats en hij ontvangt nogmaals 6 pesos (3 landfiches + 3 dierfiches).
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Aandacht
Elke zijde van een marktplaats kan maar éénmaal worden gewaardeerd.
Aandacht
Diegene die zijn kudde vergroot maar daarbij geen nieuwe zijde van een marktplaats raakt,
ontvangt geen geld.
Aandacht
Een speler die met een kudde, ook al bestaat de kudde maar uit één dierfiche, een marktplaats
bereikt, heeft deze marktplaats aangesloten. Hiervoor zijn er punten te verdienen bij de
waardering.
TIP
Probeer met de dierfiches zoveel mogelijk marktplaatsen te bereiken.

1 OOGSTFICHE PLAATSEN
Een speler kan op twee manieren geld verdienen. Ofwel brengt hij een kudde
tot aan een markt (zie hierboven) ofwel plaatst hij een oogstfiche.
De speler neemt 1 oogstfiche uit de voorraad en legt die naar keuze op een
willekeurige landfiche van een eigen landketen waarop nog geen oogstfiche
ligt. Voor deze actie ontvangt de speler geld volgens de volgende formule:

aantal landfiches in de keten x 3 pesos
Voorbeeld
Een landketen bestaande uit 7 landfiches levert 21 pesos op (7 x 3).

Als alle oogstfiches zijn ingezet, kan een speler toch nog oogsten. Hij neemt dan een willekeurige
oogstfiche weg van een vreemde landketen en legt deze fiche op een eigen keten.
Landketens die op deze wijze 'vrij' zijn geworden, kunnen opnieuw met een oogstfiche worden
belegd.

Waarderingen
De stapel met dierkaarten is opgebruikt
Als de laatste kaart van de eerste dierstapel werd gekocht of werd
blootgelegd, wordt de tweede stapel onmiddellijk geactiveerd en op de plaats
van de eerste stapel gelegd.
Aan het einde van deze ronde, nadat de laatste speler zijn beurt heeft
beëindigd, vindt de tussenwaardering plaats.
Als de tweede dierstapel is opgebruikt, wordt de ronde eveneens tot het
einde gespeeld en wordt daarna het spel beëindigd met de slotwaardering.
De tussenwaardering en de slotwaardering verlopen op dezelfde wijze. Eerst worden de punten
uitgedeeld voor de markten, daarna voor de landketens, daarna voor de haciënda's, daarna voor
het water en tot slot voor het geld dat een speler bezit. De punten worden met de telsteen op de
scoretabel aangeduid.
De beknopte overzichtskaart met de waarderingsregels helpt hierbij zeer goed.
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Punten voor de aangesloten marktplaatsen
Hoe meer markten een speler heeft aangesloten, hoe meer punten hij kan
verdienen. Daarbij speelt het geen rol hoeveel kuddes een speler tot aan de
markt heeft gebracht, respectievelijk hoeveel marktzijdes werden bereikt.
Om de beurt worden de punten voor iedere speler, met behulp van de volgende
tabel, berekend.

Voorbeeld
Een speler waarvan zijn kuddes aan 7 markten zijn aangesloten, ontvangt 28 punten.

Punten voor de landketens
Om de beurt (met de wijzers van de klok mee) worden de punten berekend voor iedere
speler. Er wordt een som gemaakt van al zijn landfiches die zich in een keten met
minstens 3 landfiches bevinden.
Afzonderlijke landfiches en een keten van twee landfiches worden niet gewaardeerd.
De punten worden op de scoretabel aangeduid volgens de volgende formule:

de som van het aantal landfiches x 2 punten (P)
Voorbeeld
Een speler bezit één keten van 7 landfiches en twee ketens van 3 landfiches. Bovendien bezit hij nog
een keten van 2 landfiches en 3 afzonderlijke landfiches. Hij maakt de som van zijn landfiches in zijn
ketens met minstens drie landfiches: 7 + 3 + 3 = 13. Hij ontvangt 13 x 2 = 26 punten. Voor de keten
van 2 fiches en voor de afzonderlijke fiches ontvangt hij geen punten.

Punten voor de haciënda's
Om de beurt worden de punten berekend voor iedere speler.
Er wordt een som gemaakt van alle landfiches en dierfiches die tot een keten of
tot een kudde behoren waarop een haciënda staat.
Aandacht
Door de verbinding van twee eigen landketens kunnen meerdere haciënda's op een landketen
staan, deze tellen echter maar eenmaal.
Voorbeeld
Een speler bezit 2 haciënda's: de ene haciënda staat op een keten van 7 landfiches en de andere
staat op een kudde die uit 6 dieren bestaat. Deze speler ontvangt 7 + 6 = 13 punten.
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Punten voor waterkaartjes
Elk waterkaartje op het speelbord wordt afzonderlijk gewaardeerd.
Voor elke landfiche en voor elke dierfiche die aan het waterkaartje grenst, ontvangt de
bezitter 1 punt om het even of het waterkaartje al aan het begin op het speelbord lag
of later door een willekeurige speler op het speelbord werd gelegd.

Zodra een waterkaartje werd gewaardeerd, wordt het omgedraaid. Na de tussenwaardering
worden alle waterkaartjes opnieuw naar hun voorzijde gedraaid.

Punten voor geld
Iedere speler telt zijn geld. Voor elke 10 pesos ontvangt de speler 1 punt.
Voorbeeld
Aan het einde van het spel bezit een speler nog 28 pesos. Hij ontvangt hiervoor 2 punten.

Voorbeeld van een waardering
Waardering voor Rood in detail
Markten
Rood heeft 5 markten aangesloten. Alleen de
markt bovenaan in het midden heeft hij niet
bereikt. Hij ontvangt 15 punten.
Landketens
Rood heeft rechtsboven een keten van 4 en
linksonder een keten van 3. Voor het totaal
van 7 landfiches ontvangt hij 14 punten.
De keten van 2 fiches (linksboven) wordt niet
gewaardeerd.

Een ander voorbeeld van de markt vindt men op
pagina 9. Rood plaatst varken nr. 1 aan de markt.
Hij verbindt daardoor de voorheen gescheiden
kuddes en ontvangt voor de totale nieuwe kudde en
de aangesloten landfiches 11 pesos (6 dierfiches en
5 landfiches).
Geld
We nemen aan dat Rood 27 pesos bezit.
Hij ontvangt 2 punten.
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Waterkaartjes
Het waterkaartje van 1 (links) levert rood 4
punten op, het waterkaartje van 2 (eronder)
levert 6 punten op. Het waterkaartje van 3
(in het midden) levert 1 punt op en het
waterkaartje van 1 (rechts) levert 6 punten
op. De dieren die tussen twee waterkaartjes
liggen, leveren voor de beide waterkaartjes
punten op.
De beide varkens in het
midden brengen telkens
1 punt op zowel voor het
bovenste als voor het
onderste waterkaartje.
In totaal brengen ze
dus 4 punten op.
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Het eindresultaat
ROOD

SPELERS
aangesloten markten

BLAUW

5

15 punten

4

10 punten

landketens

7 (3 + 4)

14 punten

10 (7 + 3)

20 punten

haciënda's

6

6 punten

7+4

11 punten

4+6+1+6

17 punten

7+4

11 punten

27 pesos

2 punten

8 pesos

0 punten

waterkaartjes
geld
TOTAAL

54 punten

52 punten

Einde van het spel
Het spel eindigt na de slotwaardering. De speler die dan aan de leiding staat op de scoretabel
wint het spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers de speler die het meeste geld bezit.
Lees verder voor de varianten en enkele speeltips.
Men kan ook altijd de website raadplegen: www.hans-im-glueck.de. Hier vindt men een
programma om eigen speelborden te genereren en kunnen nieuwe tactische mogelijkheden
worden ontdekt.

Varianten
Variant 1
Als men de opbrengst, de kosten en de punten verandert, vereist het spel weer nieuwe
tactieken en strategieën. Speel Haciënda op het symmetrische speelbord met de volgende
wijzigingen aan de spelregels.

Markt
De speler die een kudde tot bij de markt brengt, ontvangt geld volgens de volgende formule:
aantal dierfiches van de kudde x aantal landfiches die aan de kudde grenzen.
Aandacht
Niet alle landfiches van een landketen worden geteld, alleen die landfiches die direct aan de
kudde aangrenzen.

Kosten (alleen die kosten die zijn veranderd)
De kosten van 1 haciënda stijgen tot 20 pesos.
De kosten van een waterkaartje stijgen tot 20 pesos.

Waarderingen
Aanvullend aan de waardering voor de markten, landketens, haciënda's en waterkaartjes
worden nu ook punten uitgedeeld voor kuddes. Iedere kudde vanaf een grootte van 3 stuks,
ontvangt zoveel punten als het aantal dieren waaruit de kudde bestaat.
Punten voor kuddes (vanaf 3 dieren) = aantal dieren waaruit de kudde bestaat.
Punten voor geld = 1 punt voor 20 pesos.
Alle overige punten blijven hetzelfde.
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Geel heeft een
varkenskudde naar
de markt gebracht.
Hij ontvangt
hiervoor 2 pesos:
(2 dierfiches x 1
landfiche).

Geel bezit een landketen van
vier stuks op het moment dat hij
zijn varkenskudde naar de markt
brengt.
Direct aan de kudde grenzen
echter maar 2 landfiches. Hij
ontvangt 4 pesos (2 dierfiches x
2 landfiches)

Geel bezit een landketen van zes stuks op het moment
dat hij zijn eerste kudde (1 en 2) naar de markt
brengt (3 en 4 liggen er nog niet). Hij ontvangt 6
pesos (2 dierfiches x 3 landfiches).
In een volgende beurt brengt hij nog een
varkenskudde (3 en 4) naar de markt en hij verbindt
tegelijkertijd ook de twee kuddes. Hij ontvangt nu
een bedrag van 24 pesos (4 dieren x 6 landen).

Variant 2
Wie graag gedurende het volledige spel wil weten hoe de speelstand werkelijk is, waardeert
onmiddellijk na elke actie. In dit geval is er geen tussenwaardering en het geld wordt enkel aan
het einde van het spel gewaardeerd.
Zowel het basisspel als de eerste variant kunnen volgens deze regels worden gespeeld.
De speler die in deze tweede variant een kudde naar de markt brengt, ontvangt onmiddellijk
punten in overeenstemming met het aantal markten dat hij in totaal heeft aangesloten.

Voorbeeld
Diegene die bijvoorbeeld al 6 markten heeft aangesloten en nu met zijn actie een zevende markt
kan aansluiten, ontvangt onmiddellijk 7 punten.

Als een speler in zijn beurt zou vergeten om zijn telsteen het betreffende aantal punten vooruit
te zetten, kan dit te allen tijden nog rechtzetten. Men moet gewoon alle punten van een speler
optellen en zijn telsteen op deze som plaatsen. Men moet er wel rekening mee houden dat de
punten voor de aangesloten markten niet van het basisspel worden genomen.

Voorbeelden
De opbrengsten worden altijd onmiddellijk uitbetaald. De opbrengsten die worden vermeld
zonder haakjes zijn de opbrengsten van het basisspel, de opbrengsten die tussen haakjes
staan, zijn de opbrengsten van variant 1.
Het puntentotaal geeft het totale puntenaantal weer dat door de acties werd verkregen.
In de tweede variant worden deze punten onmiddellijk gegeven, in het basisspel worden deze
punten pas na een eerste waardering uitgedeeld.
De punten die men kan verkrijgen door het bezit van geld, worden in dit voorbeeld niet gebruikt.
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3 landschapskaarten uitspelen die een keten van drie vormen
1 nieuwe landfiche aan de keten van drie aanleggen.
2 dieren aan de keten aanleggen en daarmee de 1ste markt aansluiten
1 landfiche leggen die aan water grenst
2 dieren leggen aan het water aangrenzend aan die landfiche en ook de
tweede markt aansluiten
Een haciënda op de 4de landketen bouwen.
1 landschapskaart kopen.
1 dierkaart kopen.
1 nieuwe landfiche aan de keten van vier leggen. Dit geeft 2 punten
voor de landketen en 1 punt voor de haciënda.
1 nieuwe dierfiche aan de tweede kudde aan de eerste markt leggen.
1 dierkaart kopen.

Zet 1, acties 1 - 3

Zet 2, actie 1

Zet 2, acties 2 - 3

Zet 3, acties 1 - 3

Zet 4, actie 1

Zet 5, acties 1 - 2

HINTS
Hint 1: De landfiches van een bepaalde kleur zijn op.
In dit zeer zeldzame geval moet de betreffende speler de al eerder gelegde landfiches
omdraaien en overeenkomstig ruilen tot de gelegde bovenkanten allemaal kloppen. In het spel
voor twee personen kan het gemakkelijk gebeuren dat de landfiches van een bepaalde kleur
volledig op zijn. De betreffende speler kiest dan gewoon een tweede kleur bij.

Hint 2: De dierfiches van een bepaalde kleur zijn op.
De betreffende speler reageert zoals in tip 1. Als de speler geen dierfiches meer kan vinden dan
kan hij deze diersoort niet meer plaatsen. Er zijn 15 dieren per soort.

Hint 3: De geldeenheid
De geldeenheid waarmee in dit spel wordt ingezet is 1 peso. In de werkelijkheid moet de inzet
natuurlijk een veelvoud hiervan zijn.
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het nieuwe, grote strategie en opbouwspel
met de eenvoudige spelregels
We bevinden ons in Argentinië in het begin
van de jaren 1900. Eindeloos ver strekt het
weideland van de pampa zich uit. Men bezit
voldoende geld om land en vee te kopen en
om een kleine haciënda op te bouwen.
In de loop van het spel krijgt men de
mogelijkheid om de haciënda uit te bouwen,
de kuddes te vergroten en de eigendom uit te
breiden. Men moet ook zorgen voor water,
toegangen naar de marktplaatsen en op tijd
oogsten. Uiteraard mag men zijn
concurrenten nooit uit het oog verliezen.
De speler die aan het einde van het spel de
belangrijkste haciënda bezit, wint het spel.
Het spel bevat een tweezijdig speelbord.
Elke zijde vereist een andere strategische
aanpak. Ook enkele varianten met
alternatieve waarderingen worden in de
handleiding beschreven.
Haciënda is een spel dat van het begin tot
het einde zeer spannend verloopt en een
uitdaging betekent voor elke speler.
SPELMATERIAAL
1
80
72
80
150
5

tweezijdig speelbord
landschapskaarten
dierkaarten
zeshoekige landfiches
ronde dierfiches
speloverzichten

5
18
9
8
72
1

telstenen
waterkaartjes
haciënda's
oogstfiches
bankbiljetten
handleiding

24 oktober 2005
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