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Het spel 
Het speelbord 
In het centrum van het speelbord bevindt zich de vergeten tempel. Aan het begin van het spel 
zijn reeds 10 kamers zichtbaar, maar er heeft nog geen opgraving plaatsgevonden (dat is jullie 
opdracht). Langzamerhand worden alle kamers ontdekt en iedere speler exploreert enkele 
daarvan om zoveel mogelijk punten te winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET SPEELBORD 
Het oerwoud. 

Een reeds 
ontdekte kamer. 

Nog lege, niet vrijgemaakte 
velden van de tempel die daarom 

nog niet toegankelijk zijn. 

Rondom de tempelregio 
vloeit de rivier die 
bevaarbaar is met de 
boomstamkano. 
De rivier omstroomt de 
tempel maar niet compleet 
en, zoals in het reglement 
is te lezen, kost het toch  
wel wat centen om met de 
boomstamkano het 
oerwoud te doorkruisen. 
 
 
De beide watervliegtuigen 
geven aan waar men de 
schatten kan afgeven. 

Aan de buitenzijde van de tempel bevinden zich 
6 geheime kamers.  
Om deze kamers te kunnen betreden,  
heeft men de fiche 'geheime gang' nodig. 

De ringmuur rond de tempel doet dienst als 
scorespoor. Zodra een speler punten ontvangt, 
worden ze onmiddellijk op het scorespoor 
aangeduid. 

De rivier verbindt 6 plaatsen. Op deze 
plaatsen kan men aanwijzingen en 
voorwerpen vinden die men absoluut 
nodig heeft voor de exploratie van de 
tempel. In het spel worden deze door 
actiefiches gesymboliseerd die aan het 
begin van het spel over de 6 plaatsen 
worden verdeeld. 

Actiefiches 

Eén van de zes plaatsen en enkele actiefiches als voorbeeld. 
In dit geval gaat het over de plaats waar alles begint. Om die 
reden onderscheidt zich het gebouw in een oranje kleur. 

Gebouw 
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De geheimkaarten 
Zij bieden aan de bezitter aantrekkelijke 
voordelen. 

De prijsschijf 
Hiermee wordt de beloning vastgelegd voor de 
schatten die een speler afgeeft. 

De schatten 
Er zijn vijf verschillende soorten schatten. 
Van elke soort zijn er 5 exemplaren, dus in 
totaal 25 schatten. 

De sleutels 
Door de deuren van de tempel kan men 
zich maar met de passende sleutel 
toegang verschaffen.  
Er zijn telkens 7 sleutels in 5 verschillende 
kleuren. Met de sleutels kunnen ook 
punten worden behaald. 

De lichte kamers 
De lichte kamers hebben deuren in de 
kleuren van de sleutels. We bestempelen 
ze vanaf nu volgens de kleur van de deur. 
Een roze kamer betekent dus een lichte 
kamer met één of twee roze deuren. 

De kleuren 
Elk van de 5 kleuren vindt men terug bij de sleutels,  
de kamers en de altaars. Elke kleur is ook toebedeeld 
aan een bepaald symbool. 

De schatkamer 
Deze kamer wordt als laatste ontdekt in de tempel. 
Hij is uniek in zijn soort en levert zeer veel punten 
op. Deze kamer mag men absoluut niet missen ! 

          de 5 soorten schatten                     rugzijde 

      de 5 kleuren van de sleutels                 rugzijde 

   de 5 kleuren van de lichte kamers                rugzijde 

                          de 6 altaarkamers                                        rugzijde 

  de schatkamer                 rugzijde 

De altaarkamers (donkere kamers) 
De altaarkamers onderscheiden 
zich naar de kleur van hun altaars.  
Het zijn dezelfde 5 kleuren zoals  
de lichte kamers en de sleutels.  
Er is echter ook nog een zesde 
altaarkamer met een bont altaar. 
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De speelstenen 
Elke speler beschikt over de volgende speelstenen: 
 

De bewaarplaatsen 
              sleutel            schat                          geheime gang                    actiefiche 

de tent                 hulp bij het afrekenen                          de kleur van de vlaggen 
                           van de punten in de                              en de notitieboekjes die 
                          beide waarderingen                              overeenkomen met de spelers 

De kampen 
Elke onderzoeker beschikt over zijn eigen magazijn waar hij sleutels, fiches van de geheime gang 
en actiefiches bewaart. 
De tent geeft enerzijds aan of de speler zijn extra opsporing (een optie die in de handleiding nog 
wordt uitgelegd) heeft uitgevoerd en geeft anderzijds de speelrichting aan. 
Aan de onderste rand van het kamp bevindt zich een kleine tabel als hulp bij het berekenen van 
de punten bij de beide waarderingen. 
De kleur van de tenten en de vlaggen in het kamp komen overeen met de speelstenen van de 
respectievelijke spelers. 

    20 vlaggen                        1 onderzoeker            1 materiaalkist             1 boomstamkano 
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Spelopbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leg het speelbord in het midden van de tafel. 
Iedere medespeler kiest een kleur, bouwt een 
kamp voor zich en neemt 20 vlaggen. 
Op het speelbord worden de volgende zaken 
geplaatst: 

de onderzoekers buiten de tempel 
 
 

de materiaalkisten op het veld 0/100 van 
het scorespoor 
 

de boomstamkano aan het strand van de 
startplaats (oranjekleurige gebouwen) 

Iedere medespeler plaatst zijn 
tent zo naast zijn kamp dat de 
spits naar links wijst en de 
sleutels/vlaggen zichtbaar zijn. 

Plaats de actiefiches op de volgende  
manier op het speelbord: 
Bij 4 spelers worden de 24 actiefiches zeer grondig  
gemixt en men legt er telkens 4 open op de 6 plaatsen.
 
Bij 3 spelers worden eerst de drie  
actiefiches met de 4 op de rugzijde  
uitgesorteerd en terug in de doos  
gelegd. 
 

Bij 2 spelers worden eerst de acht  
actiefiches met de 3 en de 4 op de  
rugzijde uitgesorteerd en terug in de  
doos gelegd. 

Daarna worden de resterende actiefiches 
grondig gemixt en verdeeld over de  
6 plaatsen op de volgende wijze: 
         3 spelers                                   2 spelers 



www.forumfederatie.be TIKAL II - 6 / 20 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mix de 6 altaarkamers en 
vorm een open stapel. 
Schuif hieronder de 
schatkamer en leg alles op 
de juiste plaats. 
Zo kan men te allen tijde 
zien welke altaarkamer als 
volgende in het spel komt. 

Leg de prijsschijf, die de waarde 
van de schatten aangeeft, op de 
aangeduide plaats. 
De oriëntering speelt hierbij geen rol,
maar de getallen moeten telkens 
corresponderen met de 5 symbolen. 

Vorm een stapel
met de 8 fiches
'geheime gang'. 

Mix de 13 geheimkaarten en 
vorm hiermee een verdekte 
voorraadstapel. 

Mix de 25 schatten en 
vorm 3 ongeveer even 
hoge verdekte stapels 
(met de kistzijde naar 
boven).  

Mix de 10 lichte kamers en vorm een 
verdekte stapel. 

Sorteer de 25 sleutels naar kleur en leg ze in 
5 stapels naast het speelbord met de voorzijde 
naar boven.  
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De spelregels 
In enkele woorden 
Iedere speler kruipt in de rol van één van de 4 onderzoekers en probeert, tijdens een twee 
maanden durende expeditie, meer punten te behalen dan zijn collega's. 
De twee maanden komen overeen met 2 rondes die telkens uit meerdere speelbeurten bestaan 
en telkens eindigen met een waardering. 
De speler die aan de beurt is, vaart eerst met zijn boomstamkano rond de tempelregio naar één 
van de 6 plaatsen om één actiefiche te veroveren. Daarna onderneemt hij met de hulp van zijn 
onderzoekers een opgraving in een kamer van de tempel. Dit levert meteen punten op die met 
de materiaalkist op het scorespoor worden gemarkeerd. 
Aan het einde van de tweede ronde wordt de speler met de meeste punten tot archeoloog van 
het jaar verkozen. 

Begin van het spel 
De jongste speler begint het spel. 
De eerste ronde wordt gespeeld met de wijzers van de klok mee. 
De linkerbuurman van de startspeler komt dus als tweede speler 
aan de beurt. De oriëntatie van de tent geeft de speelrichting aan. 
Vóór het spel begint, neemt iedere speler (te beginnen met  
de startspeler en daarna met de wijzers van de klok mee) van  
de voorraad twee sleutels naar keuze en legt die open naast zijn 
kamp. Deze regio stelt vanaf nu zijn rugzak voor. 
Deze sleutels laten de spelers toe om in de tempel de deuren van  
dezelfde kleur te openen of in het oerwoud de betaling te verzekeren 
voor het doorkruisen ervan (zie verder). 

Speelbeurt 
Iedere speelbeurt is opgedeeld in 2 fases: 
1. De fase van de boomstamkano 
 Tijdens deze fase trekt de speler een actiefiche en voert deze onmiddellijk uit.  
 Deze fase is verplicht. 
2. De fase van de onderzoeker 
 Tijdens deze fase kan de speler een kamer exploreren en punten winnen.  
 Deze tweede fase is vrijwillig en niet verplicht. 
 Het is echter absoluut aan te bevelen om iedere keer een opgraving door te voeren om 
 zo met de punten niet te ver achterop te geraken. 

1. De fase van de boomstamkano 
Aan het begin van zijn speelbeurt kan de speler ergens op het speelbord een blootgelegde 
actiefiche bij zich nemen, waarbij de volgende regels moeten worden in acht genomen: 
 
 
 
 
 
Als de speler een actiefiche neemt van de plaats waar zijn boomstamkano zich bevindt, legt hij 
de gewenste fiche (bijvoorbeeld A, B of C) op de voorziene plaats in zijn kamp en voert de 
aangegeven actie uit (zie verder). 

rugzak 
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Als de speler een actiefiche wil nemen uit een plaats waar zijn boomstamkano niet aangemeerd 
is (bijvoorbeeld D), moet hij de rivier bevaren (steeds met de wijzers van de klok mee) tot hij op 
de gewenste plaats is aangekomen. 
Het varen kost de speler niets, maar een speler mag nooit verder voorwaarts varen dan 
5 plaatsen in één speelbeurt. 
 
 
 
 
 
 
 

Als de speler in de loop van zijn speelbeurt zijn boomstamkano door het oerwoud moet dragen, 
kost hem dit onmiddellijk 1 sleutel naar keuze uit zijn rugzak. Deze sleutel wordt terug in de 
voorraad gelegd. 
OPGELET 
De speler die deze sleutel niet kan betalen, moet zijn materiaalkist onmiddellijk 10 punten 
terugzetten op het scorespoor. 

2. De fase van de onderzoeker 
De fase van de onderzoeker verloopt in twee delen: 
- A. Verplaatsen 
- B. Opgraven 
 

A. Verplaatsen 
De speler mag de onderzoeker verplaatsen naar een kamer waarin hij nog geen vlag heeft 
geplaatst. 

 In de tempel kan men zich alleen verplaatsen in reeds ontdekte kamers (men mag dus nooit 
over lege velden van het speelbord gaan). 

 Om de tempel te kunnen betreden of te verlaten, moet men een deur gebruiken die direct 
toegang geeft naar de openlucht. 

 Om een deur te openen heeft men een sleutel nodig uit zijn rugzak in de kleur van de deur. 
 AANDACHT 
 Deze sleutel moet men niet ter betaling afgeven, maar men moet hem enkel en alleen 
 bezitten om de desbetreffende deur te kunnen openen. 
 
 
 
 
 
 
 

  woud 

ok ! ok ! 

ok ! 

ok ! 
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 De deur moet niet op de beide zijdes van de muur zijn afgebeeld 
om er door te kunnen gaan. Hier kan men bijvoorbeeld door de 
blauwe deur vanuit de roze kamer naar de blauwe kamer gaan. 

 

 Als er aan de beide zijdes van de muur twee deuren van een 
verschillende kleur zijn, heeft men de beide sleutels nodig om 
hier door te kunnen gaan (in het voorbeeld de gele en de groene). 

 

 De afstand van de verplaatsing is niet begrensd. 
 

 Een onderzoeker kan ook de tempel, door een deur 
die naar de openlucht gaat, verlaten en door een 
andere deur de tempel opnieuw betreden (uiteraard 
op voorwaarde dat hij de nodige sleutels heeft). 

 
 
 
 
 
 
B. Opgraven 
Zodra een speler is aangekomen in de kamer van zijn keuze, start hij met de 
opgravingen. 
In elke kamer zijn er één of meerdere bonussen. De speler zoekt een vrije plaats 
die hem het meest interesseert en hij plaatst hierop zijn vlag om meteen van de aangegeven 
voordelen te kunnen profiteren: punten, een geheimkaart of een schat. 
 

Voorbeeld 
 
 
 
 
 
 
Het plaatsen van een vlag beëindigt de verplaatsing van de onderzoeker. De onderzoeker kan 
pas vanaf de volgende speelbeurt opnieuw worden verplaatst. 
UITZONDERING 
De geheime gang (zie pagina 12) of extra onderzoek (zie pagina 14). 
 
OPMERKING 
Een onderzoeker kan maar 1 vlag van zijn kleur in één en dezelfde kamer plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

NOODGEVAL 
Als een speler zich heeft misrekend en om die reden zijn onderzoeker niet meer kan 
verplaatsen, mag hij bij wijze van uitzondering voor 10 punten een sleutel kopen en in zijn 
rugzak leggen. 

lichte kamer      schatkamer    geheime kamer     altaarkamer       altaarkamer 

   1 punt             16 punten         7 punten +          3 punten +           1 schat 
                                                     1 kaart                 1 kaart 
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LICHTE KAMERS 
In elke lichte kamer is er maar op één plaats bonuspunten te winnen. Toch blijft een opgraving 
nog altijd interessant voor de medespelers ook al is de bonus reeds door een vlag bedekt. 
De volgende punten kunnen nog altijd worden behaald: 

 1 punt voor elke deur van de kamer waarin de speler zonet een vlag heeft geplaatst. 
 1 punt voor alle andere deuren van dezelfde kleur in de kamers waarin de speler  
al een vlag bezit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De actiefiches 
Iedere fiche staat garant voor één of meerdere acties. De speler heeft recht op  
alles wat op de fiche is aangegeven. Voor de nevenstaande actiefiche ontvangt 
de speler 1 schat, 1 geheime gang en ook 1 punt. 
Wat wel zeer belangrijk is: als er meerdere acties zijn aangegeven op de 
actiefiche mag de speler zelf de volgorde uitkiezen. 
 

De acties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eénkleurige sleutels 
De speler neemt één sleutel van de aangegeven kleur uit de voorraad  
en legt die op een plaats naar keuze: 
- A. Ofwel verdekt in zijn kamp om punten te ontvangen bij de twee 
          waarderingen. 
- B. Ofwel open in zijn rugzak om zijn bewegingsvrijheid te verbeteren 
      en/of later een passage door het woud te kunnen betalen. 

Voorbeeld 
Dit is de eerste kamer (groen) van de speler: 
 = 2 punten (2 deuren (A + B). 
 
Dit is de tweede kamer (groen) van de speler:  
= 4 punten (2 nieuwe deuren (C + D) +  2 oude deuren (A & B). 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de derde kamer (blauw) van de speler:  
= 5 punten (2 nieuwe deuren (A + B) +  3 oude deuren (X, Y & Z). 
 

A B rugzak 
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Bonte sleutels 
Identiek aan de éénkleurige sleutels, maar de speler mag zelf de kleur van de 
sleutel kiezen. 
 
Schat 
De speler neemt de eerste 3 schatten van een stapel naar keuze en kiest er één uit. 
Deze schat legt hij verdekt in zijn kamp. De beide andere schatten worden terug op 
dezelfde stapel gelegd. 
 
Geheimkaart 
De speler neemt de eerste 3 kaarten van de stapel en kiest er één uit.  
Hij legt deze geheimkaart verdekt vóór zich neer. De speler kan deze kaart 
onmiddellijk uitspelen of ze bewaren voor later.  
Leg de beide andere kaarten terug op de stapel. 
De effecten van de geheimkaarten worden uitvoerig beschreven op pagina 17. 

 
Ontdekking van een lichte kamer 
De speler neemt de eerste 3 kamers van de stapel en kiest er één uit.  
Hij legt deze kamer op een willekeurig leeg veld van het speelbord. De speler kan 
wel de oriëntatie van deze kamer bepalen.  
Leg de beide andere kamers terug op de stapel. 
 
Geheime gang 
De speler neemt een fiche geheime gang en legt die in zijn kamp. 
 
 

Bonuspunten 
De speler mag deze bonuspunten onmiddellijk aanduiden op het scorespoor. 
 
Ontdekking van een altaarkamer 
De speler neemt de bovenste altaarkamer van de stapel en legt die op een 
willekeurig leeg veld van het speelbord. De oriëntatie speelt hierbij geen rol omdat er 
geen deuren in deze kamer zijn. 
 
Afrekening 
De speler kiest een kamerkleur. De speler telt de deuren van deze kleur in de 
kamers waarin hij reeds een vlag heeft staan. Hij ontvangt 1 punt per deur en duidt 
de punten meteen aan op het scorespoor. 
 

In het voorbeeld kan speler Rood 5 punten behalen 
met de blauwe deuren. Speler Oranje daarentegen 
kan slechts 3 punten behalen. 
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Aanwijzingen bij de kamers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van de geheime gang 
Een geheime gang geeft de onderzoeker de mogelijkheid om door één (en slechts door één) 
muur te gaan of door een deur waarvoor hij geen passende sleutel heeft.  
De speler die een fiche geheime gang uitspeelt, legt deze fiche terug in de voorraad. 
De doorgang opent zich en de onderzoeker kan de kamer betreden. 
Nu heeft de speler 3 mogelijkheden: 
1. De speler gaat normaal verder. 
2. De speler plant een vlag en zijn onderzoeker blijft staan. 
3. De speler plant een vlag en zijn onderzoeker verlaat de kamer terug door de geheime gang 
 voor deze zich sluit. 
De voorbeelden hieronder tonen de zetten van de speler en de ingezette fiches.  
De vlag is degene die in deze speelbeurt werd geplant. 
Het kruis geeft aan waar de onderzoeker zijn speelbeurt beëindigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden 
Oranje gaat met zijn fiche door de muur en gaat met de 
hulp van zijn roze sleutel verder tot aan het gele altaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Rood verlaat de tempel dankzij zijn roze sleutels.  
Hij betreedt de geheime kamer +10 via een geheime gang, 
plant zijn vlag en verlaat de kamer opnieuw om niet 
ingesloten te raken. Hiermee eindigt zijn speelbeurt. 

Het blootleggen van de schatkamer volgt automatisch zodra nog 
slechts 1 vrij veld in de tempel over is.  
De schatkamer wordt dan meteen op dit vrije veld van het speelbord 
gelegd. Vanaf dan kunnen ook hier opgravingen worden gedaan. 
 
 
 
De zes geheime kamers kunnen nu, van buiten de tempel, via een 
geheime gang worden betreden. De kamers kunnen in een volgorde 
naar keuze worden onderzocht. 
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BELANGRIJK 
Als een onderzoeker een kamer betreedt via een geheime gang die hij onmiddellijk weer 
verlaat, moet hij direct achter dezelfde muur of dezelfde deur blijven staan (zoals in de 
voorbeelden 2 en 4). 
 

Het afgeven van de schatten 
Om met de schatten, die men in de loop van het spel in zijn kamp verzamelt, zoveel mogelijk 
punten te behalen, moet men deze schatten aan één van de beide watervliegtuigen bezorgen. 
Dit kan enkel gebeuren als men aan een watervliegtuig voorbijkomt terwijl men met zijn 
boomstamkano van de ene plaats naar de andere plaats onderweg is. De speler onderbreekt 
dan kortstondig zijn vaart, levert de schat (of schatten) af en zet zijn vaart naar het gestelde 
doel verder. 
Het afleveren van schatten verloopt in 3 stappen: 
1. De speler mag zoveel schatten afleveren als hij wil, maar slechts van één soort (de schatten 
 worden terug in de doos gelegd). 
2. De speler duidt zijn punten, overeenkomstig de prijsschijf, aan op het scorespoor (de prijzen 
 gaan van 2 tot 5). 
3. Draai de prijsschijf één vak verder met de wijzers van de klok mee. Hierdoor wordt de prijs 
 voor toekomstige leveringen gewijzigd. 

Zwart gaat door de deur als hij zijn fiche uitspeelt.  
Hij onderzoekt daarna de roze kamer en besluit om daar te 
blijven omdat hij in zijn volgende beurt wil doordringen tot 
bij het gele altaar (als hij door de roze deur gaat). 
 
 
 
 
 
 
Een eerste geheime gang leidt naar de bruine kamer, een 
tweede naar het gele altaar die speler Beige onmiddellijk 
opnieuw verlaat. Dit is weliswaar erg duur, maar volstrekt 
toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
Ook hier benut speler Rood twee fiches om tot bij het gele 
altaar te komen en hij besluit om daar te blijven omdat zijn 
roze sleutel hem de mogelijkheid geeft om in de volgende 
speelbeurt zijn onderzoek verder te zetten. 
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TIPS 
- Het is niet mogelijk om schatten af te leveren zonder de boomstamkano te bewegen 
 (uitzondering: de geheimkaart, zie pagina 17). 
- Met een lange vaart met de boomstamkano is het mogelijk aan beide watervliegtuigen 
 voorbij te varen om zo tweemaal schatten te kunnen afleveren. In dit geval wordt de 
 prijsschijf na elke levering 1 vak verder gedraaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra onderzoek / sleutel 
Eénmaal per ronde heeft de speler de mogelijkheid de vlag of de sleutel van zijn tent te 
benutten. Hiermee kan hij: 
- ofwel zijn onderzoeker verplaatsen en een extra opgraving uitvoeren; 
- ofwel een sleutel naar keuze nemen, die hij dan in zijn rugzak moet 
 leggen (en niet in zijn kamp legt). 
 

Om aan te duiden dat hij deze optie heeft 
benut, draait hij de tent om. 
 

De speler die de optie 'extra onderzoek' kiest, kan het onderzoek uitvoeren op het moment 
dat hij wil. Zo kan hij bijvoorbeeld een onderzoekersfase vóór de kanofase uitvoeren of zijn 
speelbeurt met een tweede onderzoekersfase afsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Einde van ronde 1 
De eerste ronde eindigt als op geen van de 6 plaatsen nog actiefiches liggen.  
De speler die de laatste fiche heeft genomen, speelt zijn speelbeurt normaal ten einde. 
Hierna volgt de tussenwaardering. 

De speler doet eerst 
zijn extra onderzoek 
en speelt daarna zijn 
normale speelbeurt. 

Voorbeeld voor het afleveren van schatten 
Op zijn weg van plaats A naar plaats B maakt speler 
Rood een korte halte bij het watervliegtuig en levert 
schatten af. 
Hij levert 4 maskers af. 
De actuele waarde van een masker bedraagt 3. 
Hij duidt meteen 12 punten aan (4 x 3) op het scorespoor.
Daarna wordt de prijsschijf één vak verder 
gedraaid (met de wijzers van de klok mee). 
Speler Rood zet zijn vaart naar plaats B verder en neemt 
fiche X. Het spel wordt normaal voortgezet.. 

A 

B 

OF 
De speler doet eerst 
zijn normale speelbeurt 
en daarna zijn extra 
onderzoek. 
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De tussenwaardering 
 

OPMERKING 
Bij de volgende afrekeningen wordt alleen rekening gehouden met de sleutels in de 
kampen. De sleutels in de rugzakken leveren nooit punten op. 
 
1. Waardering van de sleutels 
Alle spelers tellen de sleutels die zich in hun kamp bevinden en tellen de punten op zoals op de 
tabel wordt aangegeven. Hoe meer sleutels een speler heeft, des te meer punten hij ontvangt, 
tot een maximum van 15 punten voor een complete set. 
 
 
 
 
 
 
Bij dubbele sleutels worden de punten van elke begonnen set gescheiden geteld. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Waardering van de altaars 
Voor elke altaarkamer geldt dat de speler die daar een vlag heeft geplant en de meeste sleutels 
van de altaarkleur bezit, 3 punten ontvangt. 
Bij een gelijke stand ontvangen alle desbetreffende spelers 3 punten. 
Als geen enkele speler, die in een altaarkamer een vlag heeft geplant, een sleutel in de 
passende kleur heeft, ontvangen allen 3 punten. 
 

Een paar voorbeelden van de altaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 verschillende sleutels = 6 punten 4 verschillende sleutels = 10 punten 

          totaal: 7 punten                                      totaal: 13 punten 

Onafhankelijk van het aantal 
sleutels ontvangt Rood 3 punten 
omdat hij de enige is die in de 
altaarkamer vertegenwoordigd is. 

Onbeslist tussen Rood en Oranje 
omdat geen van hen een gele 
sleutel bezit.  
Beiden ontvangen 3 punten. 
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Als alle punten zijn uitgedeeld, kunnen de spelers hun sleutels opnieuw verbergen voor de 
nieuwsgierige blikken van de medespelers door ze om te draaien. 
Aan het einde van het spel worden ze nog éénmaal gewaardeerd. 
 

Voorbereiding voor ronde 2 
De tent wordt omgedraaid om de optie 
extra onderzoek / sleutel in de tweede 
ronde opnieuw te kunnen benutten. 
ATTENTIE 
De tent wordt ditmaal rechts van het kamp 
gelegd omdat de speelrichting in de tweede ronde wijzigt ! 
 

Zoals aan het begin van het spel worden alle boomstamkano's  
terug op de startplaats (oranje) gezet. 
 

Alle actiefiches worden zeer grondig gemixt en opnieuw, 
zoals is beschreven op pagina 5, verdeeld over het speelbord. 
 

De speler die in de eerste ronde als laatste aan de beurt was, 
wordt nu de startspeler. Omdat de speelrichting nu verloopt 
tegen de wijzers van de klok in, is zijn rechterbuurman als 
tweede aan de beurt ... enzovoort. 
 

De wijziging van de speelrichting heeft absoluut geen effect 
op de stroming van de rivier ! 

Zwart wint 3 punten omdat hij als 
enige een gele sleutel bezit. 

Rood en Beige ontvangen elk 
3 punten omdat ze beiden een 
gele sleutel bezitten, Zwart heeft 
die niet. 

Hier wint Oranje de 3 punten 
omdat hij meer gele sleutels heeft 
dan de anderen. 

Bij het bonte altaar tellen 
alle sleutels in het kamp, om 
het even van welke kleur.
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Einde van de ronde en einde van het spel 
De tweede ronde eindigt op precies dezelfde wijze als de eerste ronde (alle actiefiches zijn 
opgebruikt), maar er volgt nog één extra speelbeurt waarin alle spelers nog éénmaal hun 
onderzoeker kunnen verplaatsen om een laatste vlag te planten en punten te winnen. 
Dan volgt de eindwaardering. 
 

Eindwaardering 
De eindwaardering verloopt op dezelfde wijze zoals na de eerste ronde, maar er komen nog 
twee extra elementen bij: 
 
 
 
 
 
 

De speler met de meeste punten wint het spel. 
Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars. 
 

De geheimkaarten 
 Een geheimkaart kan meteen worden ingezet maar ook voor later gebruik worden bewaard. 
 Een speler kan een kaart op gelijk welk moment tijdens zijn speelbeurt inzetten en ook 
meerdere kaarten combineren. 

 Een kaart (bijvoorbeeld een geheime gang) kan ook aan het einde van het spel worden 
uitgespeeld op het moment dat de onderzoeker voor de allerlaatste keer mag worden 
verplaatst. 

 De speler die een kaart uitspeelt, legt die open op het veld naast de voorraadstapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schatten die men nog niet aan een vliegtuig heeft 
kunnen afleveren, brengen elk 1 punt op. 
 
 

Bepaalde geheimkaarten (zie verder) tellen zoveel 
punten als wordt aangegeven op de kaart. 

Deze kaart kan worden gebruikt 
als een fiche 'geheime gang' 

 

 

Deze kaart kan worden gebruikt 
voor een extra opgraving. 

 
 

Neem uit de voorraad een sleutel 
naar keuze. Men kan deze sleutel 
in zijn rugzak steken of in het 
kamp deponeren. 

 

Een kosteloze passage door het 
woud zonder een sleutel te 
moeten betalen. 

 
 

Elke schat die aan het vliegtuig 
wordt afgeleverd telt 2 punten 
meer (geldig voor één levering). 

 

 

In één speelbeurt kan men zoveel 
schatsoorten afleveren als men wil.  
De prijsschijf wordt maar 1x na de 
aflevering verder gedraaid. 
 

Eénmaal kan de speler schatten 
afleveren zonder met de kano aan  
een watervliegtuig voorbij te varen. 

 

Tijdens de eindwaardering telt iedere
kaart 3 punten. Als een speler de beide 
kaarten heeft, ontvangt hij 12 punten. 

 
 
 

Tijdens de eindwaardering ontvangt 
de speler 5 punten. 

 
 
 

Tijdens de eindwaardering mag de 
speler 2 punten aanduiden voor elke 
kamerkleur (lichte kamers) waarin hij 
minstens één vlag heeft geplant. 
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Geheugensteuntjes en aandachtspunten 
 

 Bij het benutten van een geheime gang kan het gebeuren dat aan het begin van de 
speelbeurt de onderzoeker zich in een kamer bevindt waarin hij nog geen vlag heeft geplant. 
In dit geval kan de speler ook beslissen om de onderzoeker niet te verplaatsen en een vlag 
in deze kamer te zetten. 

 De speler die de actiefiche 'dubbele schat' neemt, voert de actie 'een schat nemen' 
tweemaal uit. De speler kan de beide schatten van dezelfde stapel nemen of van 
verschillende stapels. 

 Als zich in de voorraad geen sleutel meer bevindt in de kleur van wat de actiefiche toont, 
mag de speler een andere sleutel nemen in een kleur naar keuze. 

 Alle objecten die aan de rechterkant van het speelbord worden genomen (schatten, 
geheimkaarten, lichte kamers), worden allen op dezelfde manier gekozen: men neemt de 
eerste 3, men zoekt er één uit en men legt de beide anderen terug op de stapel. 

 Een sleutel die in het kamp werd gelegd, kan niet van daaruit in de rugzak worden gestoken 
of omgekeerd. Daarom moet men vooraf goed nadenken vooraleer men de sleutel een 
plaats geeft. 

 Als er nog maar weinig actiefiches zijn overgebleven, kan men in de verleiding komen om 
meer als één ronde te draaien om aan een vliegtuig voorbij te komen. Dit is echter niet 
toegelaten want men mag nooit verder dan 5 plaatsen varen. 

 Aan het begin van de tweede ronde mag men niet vergeten om de boomstamkano's terug 
op hun startpositie te plaatsen, terwijl de onderzoekers verder gaan vanaf de positie waar ze 
de eerste ronde hebben beëindigd. 

 Men moet altijd als eerste een actiefiche nemen (met de kano varen of niet) en dan een 
opgraving doen. De enige uitzondering hierop is het extra onderzoek helemaal aan het 
begin van de speelbeurt. 

 Het is toegelaten zijn extra onderzoek met een geheimkaart met hetzelfde effect te 
combineren. Hierdoor kunnen 3 opgravingen worden gedaan in één speelbeurt. 

 Een speler mag niet vaker dan éénmaal in dezelfde kamer een opgraving uitvoeren.  
Hij mag door een kamer gaan of in de kamer blijven staan, maar er nooit een tweede vlag 
planten om punten te behalen. 

 

Varianten 
Variant 'meer controle' 
Als men meer controle wil uitoefenen over de schatten, kan men twee  
voorraadstapels vormen en 3 schatten blootleggen. De speler die dan 
een schat wil nemen, kan ofwel één der drie open schatten nemen of 
zoals normaal drie schatten van de stapel trekken. Als een schat wordt 
gekozen die open ligt, wordt ze vervangen door een schat van één van de voorraadstapels. 
 

Variant 'korter spel'  
Men kan ook beslissen om te spelen zonder de optie 'extra onderzoek / sleutel' 
(pagina 14). Dan wordt er alleen gespeeld met de neutrale zijde van de tent. 
Dit verkort de duur van het spel maar neemt ook zekere finesse weg. 
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Opmerkingen en tactische tips 
 Men mag zeker de punten niet onderschatten die de sleutels opleveren die in het kamp 
liggen. Deze sleutels kunnen tweemaal worden afgerekend en leveren bovendien nog 
punten op bij de altaars. 
 Beginners in het spel zullen geneigd zijn om hun rugzak snel vol te proppen met sleutels in 
de vijf kleuren om hiermee overal door te kunnen. Dit kost echter veel acties en wie weet 
heeft men ze niet allemaal nodig om het doel te bereiken. Meer ervaren spelers nemen niet 
zoveel sleutels mee en zoeken naar een gunstig compromis. Dit levert zeker extra punten 
op maar draagt uiteraard ook risico's in zich. 
 De speler die als laatste aan de beurt is, moet goed weten dat zijn laatste vaart met de kano 
geforceerd is omdat hij de laatste actiefiche moet nemen en dit hem mogelijkerwijze een 
sleutel kan kosten als hij door het woud moet varen. 
 Aan het einde van het spel komt het vaker voor dat de schatkamer geen toegang heeft.  
Dit betekent dat ze alleen via een geheime gang kan worden betreden. 
 Hoewel er genoeg geheime gangen voor alle spelers aanwezig zijn, moet men er toch 
omzichtig mee omspringen aan het begin van het spel. 
 Er zijn 5 verschillende deurkleuren in de lichte kamers en 4 kamers per kleur (2 zijn er reeds 
aan het begin van het spel zichtbaar en 2 zitten in de stapel). Elke kleur heeft exact dezelfde 
deurconfiguratie. Het is vaak zeer handig om zich hiermee vertrouwd te maken om bepaalde 
verbindingen tot stand te laten komen met kamers die zich nog in de stapels bevinden. 

 
 
 
 

De auteurs 
Wolfgang KRAMER 
Wolfgang Kramer is reeds 35 jaar actief als spelauteur, eerst als hobby, later als  
hoofdberoep. Veel van zijn spellen worden, zowel in binnen- als buitenland, op  
enthousiasme onthaald en ontvingen al vele prijzen en onderscheidingen.  
Reeds vijfmaal won hij de begeerde onderscheiding 'Spel van het jaar' en viermaal 
de 'Duitse spellenprijs'.  
Hij ontwikkelt zowel leuke kinderspellen, spannende familiespellen maar ook  
veeleisende spellen voor volwassenen. Zijn oplage bedraagt al meer dan  
10 miljoen spellen. Tot de meest succesvolle spellen behoren zeker: 6 nimmt!,  
Heimlich & Co (spel van het jaar in 1986), Auf Achse (spel van het jaar in 1987), 
El Grande (spel van het jaar in 1996), Tikal (spel van het jaar in 1999), Torres (spel van het jaar in 
2000), Mitternachtsparty, Expedition, Top Race en Verflixxt. Wie meer wil weten over Wolfgang 
Kramer kan zijn website raadplegen: www.Kramer-Spiele.de. 

Michael KIESLING 
Michael Kiesling is al vijftien jaar actief als spelauteur en doet dit als hobby. 
Beroepsmatig houdt de afgestudeerde ingenieur zich bezig met de ontwikkeling  
van commerciële software. Reeds tweemaal ontving hij de begeerde onderscheiding 
van auteur van 'Spel van het jaar' en éénmaal die van de 'Duitse spellenprijs'. 
Hij ontwikkelde samen met Wolfgang Kramer spannende familiespellen en veel- 
eisende spellen voor volwassenen. Zijn 30 gepubliceerde spellen hebben een 
totaaloplage van meer dan 1,5 miljoen stuks. Tot zijn meest succesvolle spellen  
behoren Tikal (spel van het jaar 2000), Torres (spel van het jaar in 2000), Verflixxt (genomineerd tot 
spel van het jaar in 2005) en Wikinger (keuzelijst spel van het jaar in 2007). Wie meer wil weten 
over Michael Kiesling kan zijn website raadplegen: www.visigate.de. 
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Vincent DUTRAIT 
Verzorgde met de hulp van zijn tekenstift en met veel bravoure voor prachtige  
illustraties en het stripverhaal.  
Wie zijn werk en zijn talent nog wil bewonderen: www.vincentdutrait.com. 

 

GameWorks 
Dankt alle testspelers die aan dit avontuur hebben meegewerkt. 
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