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Een handleiding bij het spelen
Samengevat en vrij vertaald

Pascal Taillaert  - Spellenclub  Piek-uur en Incognito – Waregem

Vooraf

Wie de blankhouten kano van deze uitbreiding niet bezit kan in een spel met maximum 4 spelers
Diamanten Joe toch laten meespelen door een kano te gebruiken van een kleur dat overblijft.

Spelvoorbereiding

- de kano van Diamanten Joe wordt op de eerste vloedschijf aan de aanlegsteiger geplaatst

Spelverloop

- elke speler voert zijn beurt uit (basisspel)
- de stroom wordt bewogen (basisspel)
- aansluitend wordt de kano van DJoe geladen met één edelsteen in de kleur van de

verzamelplaats waar hij staat
- als er alleen edelstenen liggen in een andere kleur wordt de kano niet geladen
- als de kano niet aan een verzamelplaats ligt of als de kano reeds geladen is kan hij uiteraard

niet geladen worden
- de kano wordt nooit aan verzamelplaatsen uitgeladen
- nu gaat DJoe stroomopwaarts varen
- de paddelkaart van de startspeler geeft aan hoeveel vloedschijven ver de kano vaart
- als de kano de eerste vloedschijf aan de aanlegplaats bereikt en als er nog paddelpunten over

zijn vaart hij stroomafwaarts tot alle paddelpunten opgebruikt zijn
- bij de splitsing neemt DJoe altijd de rechterarm van de rivier
- DJoe blijft altijd in de rivier
- mocht hij toch in de waterval naar beneden storten wordt zijn kano in de volgende ronde op de

1ste vloedschijf aan de aanlegsteiger geplaatst
- als de kano met een edelsteen geladen was wordt die teruggelegd op de overeenstemmende

verzamelplaats
- als de startspeler de wolkenkaart gespeeld heeft wordt DJoe niet bewogen

Ontmoeting met Diamanten Joe

- als je op de vloedschijf eindigt waar DJoe staat heb je meestal geluk (niet in het voorbijvaren)
- er zijn drie mogelijkheden
- als je eigen kano leeg is mag je de edelsteen uit de kano van DJoe in je eigen kano laden
- als je een edelsteen in je kano hebt mag je die ruilen met de edelsteen van DJoe
- als de kano van DJoe leeg is mag je hem de edelsteen uit jouw kano schenken
- als je niet wil dan hoef je geen actie te ondernemen
- al deze acties zijn gratis,  ze kosten dus geen paddelpunten


