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SPELIDEE
Probeer zo snel mogelijk je eigen Moai (grote stenen beelden) op te richten op de cultusplaats Orongo of op de vele
andere kustvelden van het Paaseiland. Hiervoor heeft men vooral de passende hulpmiddelen nodig zoals voedsel of
stenen, die geleidelijk in het spel komen. Door verstandig te bieden met de eigen schelpen kan men zich verzekeren
van de beste hulpmiddelen en de meest geschikte bouwplaatsen.
De speler die als eerste de hoofd-Moai heeft opgericht, wint het spel.

SPELMATERIAAL
 1 speelbord

 4 zichtschermen met zijwanden
(één per spelerskleur)

 60 hulpmiddelkaartjes

 160 transparante fiches
(telkens 40 per spelerskleur)
 48 schelpen

www.forumfederatie.be

 1 amulet

 21 Moai

ORONGO (RAVENSBURGER)

-2/7-

SPELVOORBEREIDING
Maak voor het eerste spel zeer voorzichtig de onderdelen los uit de stanskartons.
Leg het speelbord in het midden van de tafel. Het speelbord toont het Paaseiland, onderverdeeld in 50 palmvelden en
60 genummerde velden.
Mix zeer grondig de 60 hulpmiddelkaartjes en leg die verdekt naast het speelbord klaar. Elke hulpmiddelfiche komt
overeen met het veld van het speelbord met dezelfde nummer.
Elke speler ontvangt:
één zichtscherm, dat hij voor zich neerzet;
de 40 transparante fiches van eenzelfde kleur, die hij als eigen
voorraad naast zijn zichtscherm klaarlegt;
24 (bij 2 spelers), 16 (bij 3 spelers) of respectievelijk 12 schelpen
(bij 4 spelers), die hij achter zijn zichtscherm legt;
10 (bij 2 spelers), 6 (bij 3 spelers) of respectievelijk 5 Moai (bij 4 spelers),
die hij vóór zijn zichtscherm plaatst zodat deze goed zichtbaar zijn voor iedereen.
Een extra Moai wordt als hoofd-Moai benoemd en die wordt bovenaan op de rand
van het speelbord geplaatst (bij 3 spelers worden de resterende 2 Moai terug in de
doos gelegd).
De oudste speler neemt de amulet en legt die voor zijn zichtscherm zodat deze goed
zichtbaar is voor alle andere spelers.

SPELVERLOOP
Het spel verloopt over meerdere spelrondes. Elke spelronde verloopt op dezelfde manier.
1. Om te beginnen worden nieuwe hulpmiddelkaartjes op het speelbord gelegd (die zeer belangrijk zijn voor de bouw
van de eigen Moai).
2. Daarna wordt er geboden met schelpen om zich te verzekeren van hulpmiddelen en de meest geschikte
bouwplaatsen.
3. Tot slot belegt men deze velden en hulpmiddelen met de eigen transparante fiches
en op deze wijze richt men zijn Moai op.

1. Hulpmiddelkaartjes neerleggen
Afhankelijk van het aantal spelers moet men een verschillend aantal hulpmiddelkaartjes
van de voorraad naast het speelbord nemen en die blootleggen op de velden van het
speelbord die hetzelfde getal en hetzelfde symbool tonen:
2 en 3 spelers

4 spelers

eerste speelronde:

6 fiches

8 fiches

alle volgende speelrondes:

3 fiches

4 fiches
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2. Schelpen bieden
Elke speler neemt een willekeurig aantal schelpen (ook nul is toegelaten) in de vuist en
strekt zijn gesloten vuist over het speelbord. Zodra alle spelers dit hebben gedaan, opent
men de vuist en kan men de geboden schelpen vergelijken:
 De speler die de meeste schelpen heeft geboden, moet deze nu ‘betalen’, dit betekent dat hij alle schelpen
onderaan rechts op het atol van het speelbord legt. Als beloning mag hij hiervoor drie fiches uit zijn voorraad
(goed zichtbaar voor iedereen) voor zijn zichtscherm leggen
 De speler die de tweede meeste schelpen heeft geboden, mag al deze schelpen behouden en terug achter zijn
zichtscherm leggen. Daarna mag hij twee fiches voor zijn zichtscherm leggen.
 Alle anderen, die minstens één schelp hebben geboden, leggen hun schelpen eveneens terug achter hun
zichtscherm en mogen hiervoor één fiche voor hun zichtscherm leggen.
 Als er iemand nul schelpen heeft geboden, ontvangt hij nu alle schelpen die op het atol liggen en legt die
achter zijn zichtscherm. Hij ontvangt geen fiches. Zijn er meerdere spelers die nul hebben geboden dan wordt
de schelpenvoorraad op het atol evenredig verdeeld (eventuele overtollige schelpen blijven op het atol liggen).
IDENTIEKE BIEDINGEN
Worden er door spelers een gelijk aantal schelpen geboden dan ontvangen de spelers die in het identieke bod zijn
betrokken in de zitvolgorde het voordeel (te beginnen met de speler die links van de speler met het amulet zit).
Marc

Anne

Filip

Voorbeeld
Marc en Herman hebben elk 5 schelpen
geboden, Anne en Filip elk 3. Omdat Anne uit de
vorige ronde het amulet voor zich heeft liggen,
ontvangt Herman als diegene die links van hem
zit, het voordeel en moet zijn 5 schelpen afgeven
(op het atol leggen). Hiervoor mag hij drie fiches
voor zijn zichtscherm leggen.
Marc heeft het tweede beste bod gedaan.
Hij mag zijn schelpen terug achter zijn
zichtscherm leggen en mag twee fiches voor
zijn zichtscherm leggen.
Anne en Marc krijgen hun schelpen ook terug en
mogen elk 1 fiche voor hun zichtscherm leggen.

Herman

3. Transparante fiches plaatsen
De speler die zonet de meeste schelpen heeft geboden en op het atol heeft gelegd, ontvangt het amulet en plaatst
aansluitend zijn drie fiches. Daarna volgt de speler met de twee fiches. Tot slot volgen de spelers die één fiche voor
hun zichtscherm hebben liggen. Zij plaatsen hun fiche in de zitvolgorde die wordt aangegeven door het amulet (dus
te beginnen met de speler die links van de speler met het amulet zit).
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De volgorde waarin de spelers in deze ronde (in overeenstemming met het voorbeeld) hun fiches plaatsen luidt:
Herman (3), Marc (2), Filip (1) en Anne (1).
Bij het plaatsen van de fiches moet men met het volgende rekening houden:
Een fiche mag worden geplaatst op een hulpmiddelkaartje naar keuze of op een palmveld naar keuze die nog
niet met een transparante fiche is belegd. Palmvelden mogen echter alleen worden belegd op voorwaarde dat er
op minstens één aangrenzend veld al een eigen transparante fiche ligt. Alle andere velden mogen niet met eigen
fiches worden belegd.

Voorbeeld
Filip en Marc kunnen in het westelijke deel van het
eiland de met een rode respectievelijk blauwe ster
gemarkeerde hulpmiddelfiches en palmvelden met
hun transparante fiches beleggen.

MOAI OPRICHTEN
Zodra een speler na het plaatsen van een fiche de volgende beide voorwaarden
(A + B) vervult, moet hij één van zijn Moai oprichten:
A. Hij bezit een groep van samenhangende eigen fiches, waarvan de
fiches op de volgende hulpmiddelkaartjes liggen:

 een steengroeve, OF

 een tempel en een godheid, OF

 een vogelaar en een nest, OF

 tweemaal voedsel
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B. In dezelfde samenhangende groep van eigen fiches, ligt minstens één eigen fiche
op een palmveld aan de kust, waarop nog geen Moai staat.
AANDACHT
Op palmvelden in het binnenland kunnen Moai niet opgericht worden !
Als de beide voorwaarden (A en B) zijn vervuld, plaatst hij de Moai op de fiche van het palmveld aan de
kust. Bovendien moet hij ook het ene hulpmiddelkaartje (steengroeve) of de beide hulpmiddelkaartjes
(tempel en godheid / vogelaar en nest / voedsel en voedsel) als verbruikt markeren door een eigen schelp
op de fiche(s) van deze kaart of kaartjes te leggen. Deze hulpmiddelen en het door de Moai bezette
palmveld zijn voor de resterende duur van het spel niet meer beschikbaar voor het oprichten van een Moai
(de bezette fiches gelden uiteraard nog wel als verbinding voor andere fiches).
OPMERKING
Als men niet genoeg schelpen bezit bij het oprichten van een Moai om het ene of de beide hulpmiddelkaartjes te beleggen, mag men ofwel het palmveld aan de kust ofwel één van de beide hulpmiddelkaartjes
helemaal niet eerst beleggen. Met andere woorden: wie een Moai wil oprichten, moet op dat moment ook in
het bezit zijn van één of respectievelijk twee schelpen voor het beleggen van de kaartjes, anders moet hij
de fiche die het oprichten van een Moai uitlokt op een andere plaats neerleggen.

Voorbeeld
Filip legt de eerste van zijn drie fiches op het palmveld boven kaartje nr. 3. Hierdoor heeft hij nu aan zijn beide
kaartjes voedsel (nr. 4 + nr. 8) een palmveld aan de kust aangesloten. Daarom plaatst hij één van zijn Moai op het
palmveld en legt telkens één schelp op de beide kaartjes voedsel.
Daarna plaatst hij zijn resterende twee fiches. Hierdoor verbindt hij het nest (nr. 1) en de vogelaar (nr. 2) alsook
een volgend palmveld aan de kust met elkaar. Dat betekent dat hij ook op dit palmveld een Moai opricht en de beide
kaartjes met een schelp belegt.
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EINDE VAN HET SPEL
Zodra een speler al zijn eigen Moai heeft opgericht, moet hij als laatste, conform de spelregels, nog de hoofd-Moai
oprichten die aan de rand van het speelveld klaarstaat. Diegene die hierin lukt, beëindigt onmiddellijk het spel als
winnaar (dit betekent dat de lopende ronde niet meer ten einde wordt gespeeld).
Het spel eindigt ook met de ronde waarin geen hulpmiddelkaartjes meer neergelegd kunnen worden. Deze ronde speelt
men nu nog zonder nieuwe kaartjes. Als er dan nog geen speler in slaagt om zijn hoofd-Moai op te richten, wint die
speler die nog de minste Moai over heeft. Is er een gelijke stand dan wint van die spelers de speler die nog de meeste
schelpen bezit. Is er nog een gelijke stand dan zijn er meerdere winnaars.

VARIANT (voor 3 en 4 spelers)
Aan het begin van het spel ontvangt elke speler verdekt één van de 60 genummerde hulpmiddelkaartjes die hij achter
zijn zichtscherm ligt (zodat de andere spelers dit niet kunnen zien).
OPMERKING
Wordt er toevallig een steengroeve getrokken dan wordt dit kaartje terug onder de andere kaartjes gemixt
en wordt een nieuw kaartje getrokken.
Dit eigen hulpmiddelkaartje kan men in de loop van het spel op een tijdstip naar keuze en wanneer men aan de beurt is,
passend plaatsen, samen met een extra eigen fiche. Dit betekent ook dat een speler die zonet nul heeft geboden en
dus ook geen fiche ter beschikking heeft, toch in deze ronde (nadat alle andere spelers eerst hun beurt hebben
afgewerkt) dit hulpmiddelkaartje samen met een eigen fiche kan plaatsen.

De auteur en de uitgever danken de talrijke testspelers voor hun energieke
medewerking, in het bijzonder bij Iain Adams, Sebastian Ble asdale, Chris Bowyer,
Martin Butcher, Chris Dearlove, Drak, Gavin Hamilton, Ross Inglis, Kevin Jacklin,
Simone Kane, Chris Lawson en Dave Spring alsook de spelgroepen uit Bödefeld,
Grassau, Krumbach, Oberhof en Siegsdorf.
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