Kulami
An dreas Kuhnekat h

KULAMI

Spelvoorbereiding
De spelers kiezen hun kleur en pakken hun bakje met de 28 knikkers.

Strategisch legspel voor 2 personen vanaf 9 jaar
Van Andreas Kuhnekath

Vaststellen wie begint: Een speler neemt ongezien een rode knikker in de ene en een
zwarte in de andere hand. Hij houdt zijn gesloten handen naar voren en de tegenspeler kiest een hand. Daarmee kiest hij de kleur van de speler die begint.

Inhoud
17 houten elementen in verschillende formaten:
4 x 6 velden, 5 x 4 velden, 4 x 3 velden, 4 x 2 velden
2 x 28 knikkers in rood en zwart
Doel van het spel
Twee spelers plaatsen hun knikkers op een speelveld dat uit losse houten elementen
is opgebouwd. Door het handig plaatsen van de knikkers proberen de spelers zoveel
mogelijk elementen te veroveren. Een element is veroverd als een van de spelers de
meeste velden op dat element met zijn knikkers heeft gevuld.
Het speelveld
De 17 houten elementen worden willekeurig neergelegd om een speelveld te maken.
Er zijn twee mogelijkheden voor de opbouw:

element

ketting

Speelwijze
De startspeler legt de eerste knikker in
een willekeurig kuiltje op het speelveld.
Daarna leggen de spelers om de beurt
een knikker. De positie van de knikker
bepaalt de legmogelijkheden van de
tegenspeler:
• De zojuist gelegde knikker is het
middelpunt van een denkbeeldig
kruis. Op dit kruis moet de volgende
knikker gelegd worden.
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• Maar mag niet op hetzelfde element
worden gelegd als de vorige knikker.
De tweede speler bepaalt door het
plaatsen van zijn knikker een nieuw
kruis waarin de volgende knikker
gelegd mag worden.
Bij de volgende beurt moet weer in het
dan gevormde kruis gelegd worden,
maar weer niet op het al bezette element en ook niet op het element dat in
de beurt daar voor bezet is..

Een vierkant dat bestaat uit 8 bij 8 velden.

Tot aan het einde van het spel gelden
de volgende twee basisregels:
gebied
veld
rij

Definitie van de begrippen
In de spelregels komen de vijf
begrippen element, rij, veld, ketting en gebied steeds weer voor.
Een onregelmatig speelveld met maximaal
10 velden in alle richtingen.

In de afbeelding hiernaast is te
zien wat de begrippen betekenen
en waar ze voor gebruikt worden.
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		 Plaatsregel
• De als laatste geplaatste knikker
bepaalt steeds het denkbeeldige
kruis waarin de volgende speler zijn
knikker moet leggen.
		 Taboeregel
• De twee elementen die als laatste
bezet zijn, zijn voor de
		 eestvolgende knikker taboe.

Opmerking: een rij loopt door bij
onderbrekingen in het speelveld.

= toegestane plaatsen voor rood

X = niet toegestane plaatsen voor rood

Einde van het spel

Spelvarianten voor gevorderden

Het spel is afgelopen als alle knikkers
gelegd zijn, of als een speler geen knikkers meer kan leggen.

In deze drie uitbreidingen kunnen
extra punten verdiend worden door
het maken van gebieden, of door het
maken van aaneengesloten kettingen
van de eigen kleur.

Dit kan gebeuren als alle rijen vol
liggen met knikkers, of als een speler
niet op de vrije velden mag leggen
vanwege de taboeregel.

Daardoor zijn andere strategieën mogelijk en ook nodig.

LEVEL 1
Voorbeeld voor een speleinde
De laatste knikker is rood,
zwart kan niet meer leggen.

Puntentelling
Voor een makkelijke waardebepaling kan het speelveld uit elkaar gehaald worden. De
spelers pakken de elementen waarop ze meer knikkers hebben liggen dan de tegenspeler. Dat zijn hun veroverde elementen.
Iedere veroverd element wordt gewaardeerd op basis van het aantal velden. Het
maakt niet uit hoeveel knikkers van de eigen kleur erop liggen. Voor een plaat met 6
velden krijg je 6 punten, voor een plaat met 4 velden 4 punten enz. De speler met de
meeste punten wint het spel.
27 punten voor zwart

Voordat het speelveld aan het einde
van het spel uit elkaar gehaald wordt,
wordt eerst het grootste aaneengesloten gebied van een kleur geteld.
(Knikkers die diagonaal aan elkaar
liggen gelden niet als aaneengesloten.)
Dit aaneengesloten gebied heeft zoveel
extra punten als het velden heeft.
LEVEL 2
Voordat het speelveld aan het einde
van het spel uit elkaar gehaald wordt,
worden eerst de kettingen van 5 of
meer knikkers geteld. De lengte bepaalt
het aantal extra punten:

Waardebepaling van de grootste
gebieden
Grootste gebied rood = 12 velden,
grootste gebied zwart = 17 velden,
totaal: 5 extra punten voor zwart.

5 knikkers = 5 punten
6 knikkers = 6 punten enz.
Deze extra punten worden opgeteld
bij het aantal punten van de veroverde
elementen.

2x6

1x3

2x4

2x2

LEVEL 3

31 punten voor rood

2x6

3x3

2x4

1x2

De veroverde elementen, het grootste
gebied en alle kettingen van een kleur
worden geteld. De extra punten die de
speler over de gebieden en/of de kettingen krijgt, worden bij de punten van de
veroverde platen opgeteld. De speler
met de meeste punten wint het spel.

Waardebepaling van de kettingen
Rode ketting = 1 x 7, 1 x 5 = 12 velden,
zwarte ketting = 3 x 5 = 15 velden,
totaal: 3 extra punten voor zwart.

Elementen waar evenveel rode als zwarte knikkers liggen doen niet mee met de puntentelling.
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