
1. De bidders zonder de  wereldkaart maar met de tegels als een wereldkaart. 

Begin 

Leg een klein model van de wereldkaart zodat ieder die kan zien. Leg 8 op 8 tegels open met telkens 
een plaats vrij om de tegels tussen te plaatsen. 

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Bijkomend materiaal: 
Per speler een pion om op de tegels te plaatsen. 
Kleine pionnetjes in de kleuren van de pion van elke speler om op de tegels te leggen om die landen 
te "bezetten". 
 
Je hebt geen spel nodig als basis. 
Gooi met een dobbelsteen om te weten wie mag beginnen. 
De hoogste worp betekent dat die speler eerst een bidder mag kiezen. 
De laagste worp mag laatst een bidder kiezen, maar die mag dan weer het eerst zijn pion plaatsen op 
een tegel naar keuze. De hoogste worp is dan weer de laatste om zijn pion te plaatsen. 

Verloop 

Gooi met een dobbelsteen hoeveel tegels je met je pion mag verplaatsen.  
Of de pion wordt verticaal verzet of horizontaal of een combinatie van beide. De pion kan dus 
horizontaal ook verplaatst worden dan wipt die telkens over een rij tegels. 
Een speler kan de tegel waar hij op stond vóór zijn beurt en de tegel waar hij op terecht komt 
wisselen van plaats zodat die eilanden vormt  op tafel. Wie het eerst een eiland vormt van 6 
aaneensluitende tegels  die passen bij zijn figuur wint het spel. 
 
Merk op je mag niet stilstaan bij een tegel die een symbool draagt van een te mijden land. 
 
Een speler kan een klein pionnetje leggen op een tegel zodat die bezet is. Die tegel kun je dan niet 
meer verleggen. 
 
Tijdens een beurt mag een speler: 
- een tegel trekken en op de te vormen kaart leggen. 
- gooien met een dobbelsteen en zijn pion verzetten. 
- eventueel de tegel waar hij op stond vóór zijn beurt en de tegel waar hij op terecht komt wisselen 
van plaats. 
- eventueel een klein pionnetje leggen op een willekeurige tegel om die tegel te bezetten. 
 
 
 
 



 
 

 



 


