
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz 
Hans im Glück, 2012 

Marcel-André CASASOLA MERKLE 
2 - 4 spelers vanaf 8 jaar 

± 90 minuten 
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Spelverloop en doel van het spel 
Santa Cruz wordt gekoloniseerd. In twee onafhankelijke etappes bouwen de spelers huizen, kerken en 
vuurtorens, exploiteren grondstoffen en verzamelen hiermee punten. De speler die na de tweede 
etappe de meeste punten heeft verzameld, wint het spel. 
 

     VOORBEREIDING                          ETAPPE 1                               ETAPPE 2                     EINDE SPEL 
 

 
VOORBEREIDING 
 
  1. Gebouwen nemen 

Elke speler 
kiest  

een kleur ... 
2 vuurtorens         3 kerken             8 huizen 

De gebouwen van een niet gekozen kleur worden terug in de doos gelegd. 

3. Vogelfiches leggen                       4. 50-markers  

SPELMATERIAAL: 1 speelbord, 28 bouwkaarten, 16 waarderingskaarten, 54 tegels, 52 gebouwen,  
      22 vogelfiches, 4 telstenen, 8 niveau-50 markers, 4 overzichtskaarten,  
      1 handleiding 

... en legt de 
gebouwen van zijn 
kleur als voorraad 

voor zich neer: 

2. Tegels neerleggen 
 

Het speelbord wordt op de tafel 
gelegd. De tegels worden goed 
gemixt en verdekt en toevallig  

over de velden van het speelbord 
verdeeld.  

Hierbij komen de ... 
 

            vulkaantegels 
 

                   op de 
            vulkaanvelden 
 

                landtegels 
                    op de 
               landvelden 
 

Vulkaan- en landtegels  
blijven verdekt. 

De resterende tegels komen 
ongezien terug in de doos. 

 
                kusttegels 
                    op de 
               kustvelden 

Alle kusttegels worden 
blootgelegd. 

 

De vogelfiches 
worden verdekt 
gemixt en naast 
het bord gelegd. 

De 50-markers 
worden op het 

kompas 
gelegd. 
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VOORBEREIDING 

5. Waarderingskaarten verdelen 

Waarderings- 
kaarten 

Eén speler mixt 
de 16 waarde-
ringskaarten en 
deelt aan iedere 
speler verdekt 

kaarten uit. 
Hoeveel ... 

... dat hangt af van het aantal spelers. 
     2 spelers               3 spelers                 4 spelers 
 
 
Iedereen krijgt        Iedereen krijgt      Iedereen krijgt
    4 kaarten.              3 kaarten.               2 kaarten. 

De overtollige kaarten leggen de spelers voor de tweede etappe als 
verdekte stapel klaar. Dan neemt iedere speler zijn waarderingskaarten 
in de hand en bekijkt ze aandachtig. 

6. Bouwkaartensets kiezen 

Bouwkaarten 

Eén speler 
sorteert de 

bouwkaarten aan 
de hand van de 
letters, in 4 sets 
van 7 kaarten: 

 

SET A: 
Rivieren-set 

 
 
 
 

1 schip 
2 wegen 
3 rivieren 

1 dubbelbeurt 

SET B: 
Wegen-set 

 
 
 
 

1 schip 
4 wegen 
1 rivier 

1 dubbelbeurt 

SET C: 
Schepen-set 

 
 
 
 

3 schepen 
2 wegen 
1 rivier 

1 dubbelbeurt 

SET D: 
Evenwicht-set 

 
 
 
 

2 schepen 
2 wegen 
2 rivieren 

1 dubbelbeurt 

Elke speler kiest 
een set en  

neemt die bij  
zijn waarderings-

kaarten in de 
hand (*). 

(*) Niewelingen bij Santa Cruz raden wij aan om de sets toevallig te verdelen.  
 De startspeler van etappe 1 wordt dan de jongste speler. 

 

 

De oudste 
speler kiest als 

eerste. 
 
 
 

De andere 
spelers volgen 
om de beurt 

tegen de wijzers 
van de klok in. 

 
 

 
 
 

              De  
             oudste  
            speler

kiest als eerste.

Hieruit volgt: Bij 4 spelers kan de laatste speler niet kiezen, maar moet de overgebleven set 
nemen. Bij minder dan 4 spelers worden de overtollige sets terug in de doos gelegd. 

7.Startspeler kiezen De spelers plaatsen hun telsteen op het scorespoor. 

Telsteen 

Startspeler 
 
 
 

Zet de telsteen 
op de 0. 

Speler 2 
 
 
 

Zet de telsteen 
op de 1. 

Speler 3 
 
 
 

Zet de telsteen 
op de 2. 

Speler 4 
 
 
 

Zet de telsteen 
op de 3. 

De speler die als 
laatste een set heeft 
genomen, wordt de 
startspeler van de 

eerste etappe. 
 

SPELERSVOLGORDE 

Met de wijzers van de klok mee ! 
 

De spelers komen steeds om de 
beurt aan zet. 
 

 
De startspeler 
begint met zijn 

eerste 
speelbeurt. 

 

 
De andere 

medespelers 
volgen met de 
wijzers van de 

klok mee. 
startspeler 
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ETAPPE 1 

aan- 
meren 

kaart 
spelen 

bouwen  
of 

waarderen 

kaart 
spelen 

  bouwen 
of      

   waarderen

kaart 
spelen 

  bouwen  
of       

waarderen 
einde van 
de etappe 

OVERZICHT 

In elke etappe 
koloniseren de 

spelers de 
eilanden. 

Met hun eerste 
zet bereiken ze 
de eilanden en 

meren aan. 

Vanaf zet 2 
moeten ze om de 
beurt één hand-
kaart uitspelen. 

Meestal zijn dat 
bouwkaarten: 

De scheepskaart,

de 
rivier-
kaart, 

 

of de 
weg-
kaart. 

 

Een bouwkaart spelen, betekent ze 
uit de hand open neerleggen en dan 

1 gebouw op 1 tegel zetten (bouwen).

Dit levert de speler punten 
op, die nodig zijn om het 

spel te winnen. 
 

Naast de bouwkaarten 
hebben de spelers ook 
waarderingskaarten in 

de hand. 

Een waarderingskaart spelen, betekent 
ze uit de hand open neerleggen en deze 
kaart waarderen. Meestal levert dit voor 

meerdere spelers punten op. 

Pas wanneer alle spelers 
alle kaarten hebben 

gespeeld, eindigt  
de etappe. 

aanmeren 
 

De eerste etappe begint ermee dat om de beurt iedere speler aan de kust aanmeert,  
zonder één bouwkaart te spelen. 

Dit betekent: 
Iedere speler zet 1 gebouw op  
1 vrije kusttegel naar keuze. 

Hierbij moeten de regels van het 
oprichten van een gebouw worden 

nageleefd (zie pagina 5). 

kaart 
uitspelen 

Na het aanmeren kan het echte spel beginnen. De spelers spelen om de beurt precies  
1 kaart uit. Dit wordt zo lang herhaald tot alle kaarten zijn gespeeld. 

De speler speelt ... 

... ofwel één 
bouwkaart 
naar keuze 

 

... ofwel één 
waarderings-

kaart naar keuze

Speelt hij een 
bouwkaart dan 

moet hij 
 bouwen 

(zie pagina 5). 
 

Speelt hij een 
waarderings-

kaart dan  
moet hij 

 waarderen 
(zie pagina 6). 

De spelers leggen de kaarten, gescheiden naar bouwkaarten en waarderingskaarten, open voor 
zich neer zodat voor alle spelers steeds goed zichtbaar is, welke kaarten er al zijn gespeeld. 

einde  
etappe 

De etappe eindigt wanneer alle spelers al hun  
handkaarten hebben uitgespeeld. 
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BOUWEN 
 

Bouwen betekent: 1 bouwkaart spelen en dan 1 gebouw op 1 tegel zetten. 
Gebouwen zijn vuurtorens, kerken en huizen. Bij het eerste aanmeren plaatst de 
speler 1 gebouw, zonder 1 bouwkaart te spelen, op een vrije kusttegel. 
Vanaf dan moet de speler 1 bouwkaart spelen om te kunnen bouwen. 

          1. Waar bouwen ? 

scheepskaart rivierkaart wegkaart 

gebouwen 
van  de 
spelers 

 
 

gebouwen 
van  de 
spelers 

 
 

Als de speler één scheepskaart 
heeft gespeeld, zet hij 1 gebouw ... 

 
... op een vrije kusttegel  

naar keuze. 

Als de speler één rivierkaart 
heeft gespeeld, zet hij 1 gebouw ...

... op een vrije tegel naar  
keuze op de rivier. Op deze 
rivier moet al minstens één  

gebouw van de speler staan. 

Als de speler één wegkaart 
heeft gespeeld, zet hij 1 gebouw ...

... op een vrije tegel naar  
keuze die via een weg direct  

met een eigen gebouw is 
verbonden. 

          2. Wat bouwen ?    vuurtoren                                 kerk                                     huis 

Op elke tegel is afgedrukt welk 
gebouw op deze plaats moet 

worden gebouwd. 

3. Uit de eigen voorraad halen 

De speler moet een passend 
gebouw in de eigen voorraad 

hebben. Hij zet het gebouw uit zijn 
voorraad op de gekozen tegel. 

4. Punten voor het bouwen 

Elke keer dat een speler bouwt, 
ontvangt hij hiervoor onmiddellijk 

punten. De tegel die wordt 
bebouwd, geeft aan hoeveel punten 

de speler ontvangt. 

5. Vogelfiche trekken 

Hij duidt 
de punten 
meteen 
aan op  

het score-
spoor. 

De punten 
staan op de
tegel steeds 
rechts in het 

midden 
afgebeeld. 

De +3 in het 
plaatje links, 
toont niet de 

punten voor het 
bouwen, maar 

wel de vis-
bonus (zie p.6).

Nadat de speler 1 gebouw op 
de tegel heeft gezet en de 

punten voor het bouwen op het 
scorespoor heeft aangeduid, 
trekt hij 1 vogelfiche van de 

voorraad en bekijkt de fiche in 
het geheim.

Op meerdere tegels is een 
vogelfiche afgebeeld. 

 

Daarna legt hij de 
fiche verdekt voor 

zich neer.  
De spelers mogen 
hun eigen fiches te 
allen tijde bekijken. 

 

Aan het einde van 
het spel levert 

elke vogelfiche 1, 
2 of 3 extra 

punten 
(zie pagina 9). 
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BOUWEN 

6. Tegel blootleggen 
7. Einde van het bouwen 

Nu legt de speler alle tegels bloot 
die direct via een weg of een rivier 
aan het gebouw grenzen dat hij 
zonet heeft gezet. 

Als het blootleggen 
wordt vergeten, 

mag elke speler dit 
toch nog doen. 

 

Hiermee eindigt het bouwen 
en de volgende speler is aan 
de beurt. 

Voorbeeld 

Speler Rood speelt 1 
scheepskaart uit. Hij 
zet 1 vuurtoren op  
1 kusttegel van het 

kleine vulkaaneiland. 

Hiervoor 
ontvangt hij 
2 punten en 
1 vogelfiche.

Dan legt hij de 
aangrenzende 

tegel bloot: 

dan 
eindigt 

zijn 
speel-
beurt. 

Bijkomende spelregels, uitzonderingen en zeldzame voorvallen bij het bouwen 

BEZETTE TEGELS 

VERDEKTE TEGELS 

BOUWEN NIET MOGELIJK 

Het is niet 
toegelaten op 

tegels te bouwen 
waarop al een 
gebouw staat. 

... mag in deze gehele 
etappe éénmalig 

1 gebouw erbij zetten op 
een door een medespeler 

bezette tegel in plaats 
van op een vrij veld,  

zoals gewoonlijk. 

laatste aan zet

startspeler 

De speler die in de actuele 
etappe als laatste aan  

de beurt komt ... 
 

ERBIJ ZETTEN 

Als het mogelijk is, moet de 
speler een gebouw plaatsen.

Kan hij dit niet, eindigt zijn 
speelbeurt onmiddellijk na 

het uitspelen van een 
bouwkaart. 

TIP 
De speler mag 
ook een bouw-
kaart spelen als  

hij met deze kaart 
niet kan bouwen. 

Voorbeeld 
Speler Rood heeft een rivierkaart gespeeld en is alleen aan de korte rivier vertegenwoordigd. Op de enige vrije tegel 
kan hij niet zetten omdat hij geen kerk meer in zijn voorraad heeft. Hij kan niet bouwen en zijn beurt eindigt meteen. 

Het kan gebeuren dat een  
speler een gebouw op een  

nog verdekte tegel aan  
de rivier wil zetten. 

 

In dit geval 
legt hij de 
gewenste 

tegel bloot. 
 

De speler moet op 
deze plaats het 

afgebeelde gebouw 
op die tegel zetten. 
Heeft hij geen pas-

send gebouw, eindigt 
zijn zet meteen. 

DUBBELBEURT 

Iedere speler heeft 
één dubbelbeurt 

die hem toelaat 2x 
direct na elkaar te 

bouwen. 
 

De speler bouwt alsof hij de volgende kaarten heeft gespeeld, ofwel 
2 scheepskaarten  ofwel   2 rivierkaarten          ofwel   2 wegkaarten. 

of of 

In dit geval voert de speler het onderdeel BOUWEN 2x direct na elkaar uit. Hierbij is combineren niet toegelaten 
(bijvoorbeeld 1x schip en 1x rivier). Uitzondering bij 2x rivier: Kan de speler het eerste gebouw niet plaatsen, mag 
hij wel het tweede bouwen indien dit wel mogelijk is. 
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WAARDEREN 

GRONDSTOFWAARDERINGEN 

Op vele tegels zijn grondstoffen 
(of dieren) afgebeeld. Als een 
speler hier een gebouw heeft 

gezet, ontvangt hij punten als de 
passende kaart werd gespeeld. 

Waarderen betekent één waarderingskaart spelen om zo punten te scoren. 
Belangrijk: Iedere speler die de voorwaarden van de gespeelde waarderingskaart vervult, 
ontvangt punten. 
De speler, die de kaart heeft gespeeld, duidt als eerste de punten op het scorespoor aan. 
Daarna volgen de medespelers met de wijzers van de klok mee. 

Voorbeeld 
Rood heeft 1 huis op een 
tegel met hout en goud, 
Blauw op een tegel met hout. 
Een speler speelt de hout-
waardering: Rood en Blauw 
ontvangen elk 6 punten. 

Hoeveel punten leveren de grondstofwaarderingen op ? 
Alle spelers die minstens op één tegel met de passende grondstof een gebouw hebben opgericht, scoren punten. 
 

      schaap                            vis                                hout                             suiker                            goud 
 
 

    7 punten            5 punten + visbonus*          6 punten                      7 punten                       6 punten 

Voor allen die op 
minstens 1 schaap 
hebben gebouwd. 

Voor allen die op 
minstens 1 vis  

hebben gebouwd. 

Voor allen die op 
minstens 1 hout  

hebben gebouwd. 

Voor allen die op 
minstens 1 suiker  
hebben gebouwd. 

Voor allen die op 
minstens 1 goud 
hebben gebouwd. 

                    schaap + vis                                                        hout + suiker                                          goud 
 
 
7 punten + visbonus*   3 punten + visbonus*              7 punten                      3 punten                              10 punten 

Voor allen die op vis 
en schaap hebben 

gebouwd. 

 

Voor allen die op 
hout en suiker 

hebben gebouwd. 

Voor allen die op slechts 
één van de beide 

 hebben gebouwd. 

 

Voor allen die op slechts 
één van de beide 
 hebben gebouwd. 

Voor allen die op 
minstens 1 goud 
hebben gebouwd. 

MEERDERE GRONDSTOFFEN 

* VISBONUS 

De speler ontvangen telkens de 
enkelvoudige punten ook al staan 

de gebouwen meermaals op 
dezelfde grondstof.  

Steeds wanneer 1 waarderingskaart 
met vis wordt gespeeld, ontvangt 

 iedere speler voor al zijn gebouwen 
op vistegels de extra punten die met 

een + zijn gemarkeerd. 

Een speler speelt een goud-
waardering. 
Speler Blauw ontvangt voor 
zijn beide goud-gebouwen 
toch maar 10 punten. 
 
Speler Rood ontvangt 3 
punten voor de schaap- en 
viswaardering (hij heeft 
geen schapen) en in totaal 
4 punten visbonus extra. 

GEBOUWENWAARDERING 

Hoeveel punten leveren de gebouwenwaarderingen op ? 
     4 huizen                   verschillende                                                    straat 

 
 

 
     6 punten                      6 punten                       7 punten 

Voor allen die al 
minstens  

4 huizen hebben 
gebouwd. 

 

Voor allen die al 
minstens 1 huis, 

1 kerk en  
1 vuurtoren  

hebben gebouwd.
 

Voor allen die al 
minstens 4 

samenhangende 
gebouwen  

hebben gebouwd.
 

De gebouwen 
moeten direct 
via wegen zijn 

verbonden. 
 

Aftakkingen 
zijn 

toegelaten. 
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WAARDEREN 

PLAATS- EN VOGELWAARDERINGEN 

Hoeveel punten leveren de plaats- en vogelwaarderingen op ? 
         kust                             rivier                             vulkaan                vulkaaneruptie *               vogelfiches 

 
 

 
     3 punten                      3 punten                       3 punten                    -2 punten                      2 punten 

per gebouw dat 
een speler op 

 een kusttegel  
heeft gebouwd. 

 
 
 
 
Rood: 6 punten 
Blauw: 3 punten 

per gebouw dat 
een speler aan 

een rivier  
heeft gebouwd. 

 
 
 
 
   Rood: 3 punten 
   Blauw: 3 punten 

per gebouw dat 
een speler op een 

vulkaantegel 
heeft gebouwd. 

 
 
 
 
  Rood: 3 punten
  Groen: 3 punten

per gebouw dat 
een speler op een 

vulkaantegel 
heeft gebouwd. 

 
 
 
 
Rood: -2 punten 
Groen: -2 punten 

per vogelfiche 
dat een speler 
tot nu toe heeft 

verzameld. 

 
 
 
 

De speler 
ontvangt 
6 punten. 

* VULKAANUITBARSTING 

Bij een 
vulkaaneruptie 

(uitbarsting) 
worden alle 

gebouwen op 
vulkaantegels 

verwoest en van 
het speelbord 

verwijderd. 

Verwoeste gebouwen 
worden verwijderd uit het 
spel en kunnen pas in de 

2de etappe opnieuw 
gebouwd worden. 

 

De vulkaantegels zijn nu 
opnieuw vrij en beschik-
baar en al de volgende 
speler kan hier bouwen. 

PUNTEN NOTEREN 

SCORESPOOR 

De spelers duiden hun punten 
met hun telsteen aan op het 

scorespoor. 

ACHTERAAN AANSLUITEN 

Komt een telsteen 
op een veld 

waarop al een 
telsteen staat ... 

... wordt hij achter 
alle daar staande 
telstenen op het-
zelfde veld gezet, 
zodat een één-

duidige volgorde 
ontstaat. 

AANDACHT !
Achteraan aan-

sluiten is belang-
rijk, hiermee 

bestaat er nooit 
een gelijke 

stand. 

NIVEAU 50 MARKERS 

Overschrijdt een 
telsteen de 49, 

neemt de speler 
een 50-marker 

van het kompas ... 

... schuift die 
onder zijn 

telsteen en 
 begint het 

scorespoor van 
vooraf aan. 

Rood heeft 51 
punten: de telsteen 
staat terug op 1. 

 
 
 

UITZONDERING VULKAANUITBARSTING: Verliest een speler door een vulkaanuitbarsting punten, gaat hij achteruit 
op het scorespoor. Komt hij op een veld waarop al een telsteen staat, plaatst hij zich achteraan. Overschrijdt hij de  
0 dan geeft hij een niveau 50-marker af en zet zijn telsteen op de passende waarde aan het einde van de rij. 
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© vertaling: Herman BELLEKENS 
herman.bellekens@skynet.be 

12 januari 2013 

TIP: Deze bladzijde moet men pas lezen nadat de eerste etappe volledig afgesloten is. 

ETAPPE 2 
In de tweede etappe wordt Santa Cruz nogmaals gekoloniseerd. 
Hierbij kunnen de spelers van hun ervaringen uit de eerste etappe profiteren.  
Nu mogen de spelers beslissen met welke kaarten ze in deze etappe willen spelen en 
welke wegen ze ditmaal zullen nemen. 

Alle spelers nemen de 
gebouwen van hun kleur terug 
in de eigen voorraad, ook de 

verwoeste gebouwen.

AFRUIMEN De vogel-
fiches blij-

ven verdekt 
voor de 
spelers 
liggen. 

1 NIEUWE WAARDERINGSKAART 

HANDKAARTEN KIEZEN 

De uitgespeel-
de kaarten 

blijven gesor-
teerd en open 

voor iedere 
speler liggen. 

 
Ook de tegels 
blijven liggen 
zoals ze zijn. 

 
 

Iedere speler trekt 1 nieuwe 
waarderingskaart van de stapel  

en bekijkt de kaart in het geheim. 

Vervolgens legt 
hij deze kaart  

voor later  
gebruik 
terzijde. 

 
 

De speler die op 
het scorespoor 

achteraan staat, 
begint. 

In het voorbeeld is 
dit groen. 

Iedere speler kiest nu de kaarten 
waarmee hij de tweede etappe 

 wil betwisten. Groen kiest een 
kaartenset. 

Hij kiest één van 
de openliggende 
kaartensets (incl. 
waarderingskaart) 
en neemt die ver-
dekt in de hand. 

Dan volgt de 
speler op de 
voorlaatste 
plaats ... 

enzovoort. Rood kiest als 
tweede. 

Blauw kiest zijn 
eigen set. 

Geel neemt de 
overgebleven set. 

Het is ook 
toegelaten de 
eigen set uit 
etappe 1 te 

nemen. 

De speler die  
op het score-

spoor vooraan 
staat, moet de 
overgebleven  
set nemen. 

WAARDERINGSKAART AFLEGGEN 

NIEUWE STARTSPELER 

Extra aan de zonet gekozen 
handkaarten, nemen de spelers  

nu ook hun vooraf getrokken 
waarderingskaart in de hand. 

Van zijn hand-
kaarten neemt 
aansluitend ie-
dere speler één 

waarderingskaart 
naar keuze ... 

... en legt die 
terug in de doos 
zonder ze aan 

de andere 
spelers te tonen.

De speler die op het scorespoor achteraan staat, wordt de startspeler van de 
tweede etappe. In het voorbeeld bovenaan is dat speler Groen. 
Het verdere verloop is identiek aan het verloop in etappe 1. 
 
Nadat de spelers de tweede etappe compleet tot het einde hebben gespeeld, 
worden nog de punten voor de vogelfiches uitgedeeld en kan de winnaar 
worden bepaald. 

EINDE VAN HET SPEL 

PUNTEN VOOR VOGELFICHES 

Te beginnen met de speler die de 
laatste kaart heeft gespeeld,  

leggen de spelers om de beurt  
hun vogelfiches bloot en noteren  

de punten op het scorespoor. 

Voor elke 
fiche ontvangt 
de speler de 
afgedrukte 

punten 
 (1, 2 of 3). 

WINNAAR De speler die nu 
vooraan op het 

scorespoor staat, 
wint het spel. 

In ons voorbeeld
 is dit Groen. 
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