
 

                       

Spelregels 1 

Alpaca-Ranch 

Het spel bestaat uit … 
Een spelbord, pionnen, groene weides, rode schuren, Kush en Pronk kaarten, eigendomsbewijzen, Alpaca-
opoly geld, dobbelstenen en een uitleg van gerelateerde termen. 
 
Om te beginnen … 
Kies een bankier. Het geld van de speler die tevens bankier is wordt gescheiden gehouden van het geld van de 
bank. 
Elke speler kiest een pion. De Kush en Pronk kaarten worden geschud en leg ze met de goede kant omlaag op 
betreffende vakken op het speelbord. De bank geeft aan iedere speler de volgende biljetten (totaal $1630,-): 
2x $500, 3x $100, 3x $50, 5x $20, 5x $10, 5x $5, 5x $1. 
 
De Bank … 
Beheert het geld, eigendomsbewijzen, groene weides en rode schuren totdat ze gekocht worden. 
De bank betaalt elke speler $200,-  wanneer een speler op/over “Pasture” (weiland) komt. 
Het geld dat aan een speler verschuldigd is door het nemen van een hypotheek of door de Kush en Pronk kaar-
ten wordt betaald door de bank. 
 
Alle pionnen … 
Beginnen in het midden van het speelbord. Elke speler gooit met de dobbelstenen en de speler met de hoogste 
score begint en verplaatst zijn/haar pion het gegooide aantal vakjes in de richting van de pijl, te beginnen op 
“Pasture” met 1. Het vakje waarop de pion terecht komt, bepaalt wat u moet doen. Er mogen verschillende pion-
nen tegelijk op één vakje staan. Daarna gaat de beurt naar de volgende speler aan de linker kant. 
Een speler die dubbel gooit verplaatst zijn/haar pion het totaal aantal gegooide ogen en is onderworpen aan de 
mogelijkheden van het vakje waar de pion op terecht komt. Dan gooit dezelfde speler nog eens om wederom de 
pion te kunnen verplaatsen. Als een speler 3 keer achter elkaar dubbel heeft gegooid gaat hij/zij direct naar de 
“Manure Pile” (mesthoop) en gaat niet langs “Pasture”. 
 
Kush en Pronk kaarten … 
Wanneer een speler op één van deze vakjes terecht komt pakt hij desbetreffende kaart en volgt de instructies. 
Daarna wordt de kaart onderaan de stapel terug gelegd.  
 
Aankoop van onroerend goed … 
Wanneer een speler op een vakje terecht komt dat nog niet in bezit is van iemand anders dan mag deze speler 
het kopen van de bank. Als u besluit tot kopen betaalt u de bank het bedrag dat op het vakje staat aangegeven. 
In ruil daarvoor ontvangt u het eigendomsbewijs van het betreffende vakje. Dit kaartje legt u met de goede kant 
omhoog voor u neer. Als u besluit niet te kopen moet de bank het vakje direct bij opbod te koop aanbieden. De 
hoogste bieder krijgt het eigendomsbewijs.  
 
Huur … 
Als een speler terecht komt op een verkocht vakje, dan heeft de eigenaar daarvan recht op huur. Het is gunstig 
om alle vakjes van dezelfde kleur in handen te hebben, dan mag de eigenaar twee keer de huur vragen voor 
onbebouwde kavels. Huur moet gevraagd worden voordat de volgende dobbelstenen gegooid zijn. 
 
Vrij grazen … 
Het geld dat betaald moet worden anders dan huur en aankoop van eigendommen wordt in het midden van het 
speelbord gelegd. Een speler die terecht komt op het vakje “Free Grazing” krijgt de pot. 
 
Mesthoop … 
Als een speler naar de “Manure Pile” wordt gestuurd gaat de speler rechtstreeks naar de “Manure Pile” en krijgt 
geen $200,-. De beurt van de speler is hierbij direct afgelopen. 
Als u niet naar de “Manure Pile” gestuurd bent, maar tijdens het verplaatsen op dit vakje bent terecht gekomen, 
bent u slechts op bezoek. Bij uw volgende beurt gaat u gewoon verder. 
Als u naar de “Manure Pile” gestuurd bent mag u het weer verlaten wanneer u dubbel heeft gegooid met de 
dobbelstenen in de volgende 3 beurten. Lukt dat, dan mag u uw pion het aantal ogen verplaatsen maar u mag 
niet nog een keer gooien. 
Als er niet dubbel wordt gegooid in één van deze 3 beurten betaalt de speler $100,- in de pot en verplaatst de 
pion het aantal ogen in de derde worp. 
Gedurende uw verblijf op de “Manure Pile” mag u kopen en verkopen en huur ontvangen. 
 
Groene weides … 
De kleine groene blokjes zijn weides. Wanneer een speler alle eigendomsbewijzen heeft van dezelfde kleur, dan 
mogen er weides aangekocht worden. De eerste weide mag willekeurig op 1 van deze vakjes gezet worden. 
Verdere aankopen worden evenredig verdeeld. U mag pas een tweede weide op een vakje zetten wanneer alle 
vakken van deze kleur met 1 weide bezet zijn. 
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De prijs van een weide staat op het eigendomsbewijs. 
Als alle eigendomsbewijzen van 1 kleur in uw bezit zijn en er slechts 1 of 2 bebouwd zijn, mag u nog steeds 
dubbele huur vragen voor uw onbebouwde bezitting van die kleur. 
Verkoop van weides aan de bank gebeurt ook evenredig. 
 
Rode schuren … 
De grote rode blokken zijn de rode schuren waar alpaca’s overnachten. Een schuur kan aangekocht worden 
wanneer alle vakken van dezelfde kleur bezet zijn met 4 weides. Bij aankoop van een schuur gaan de weides 
terug naar de bank. Er mag maar 1 schuur per vakje worden gebouwd. 
 
Tekort aan groene weides … 
Wanneer de bank een tekort heeft aan weides, moet u wachten totdat een andere speler de weides inwisselt of 
aan de bank verkoopt. 
 
Tekort aan rode schuren … 
Wanneer de bank een tekort heeft aan schuren, moet u wachten totdat een andere speler de schuren inwisselt 
of aan de bank verkoopt. 
 
Verkoop eigendom … 
Spelers mogen onbebouwde vakken buiten de bank om aan elkaar verkopen voor een samen overeengekomen 
prijs. Bebouwde vakken mogen niet verhandeld worden. Al staat er maar 1 weide op een bepaalde kleur, dan 
mag er van die kleur geen enkel eigendom verkocht worden. Als de eigenaar toch wil verkopen dan moet hij/zij 
eerst alle weides en schuren van die kleur aan de bank verkopen. Verkoop van weides en schuren aan de bank 
gebeurt tegen de helft van de prijs van aanschaf. 
Weides en schuren mogen niet aan andere spelers verkocht worden. 
 
Hypotheek … 
Als u geen geld meer heeft en u moet een schuld betalen, dan kunt u aan geld komen door één of meer van uw 
bezittingen met hypotheek te bezwaren. Verkoop eerst alle eventuele bebouwing. Draai het eigendomsbewijs 
om en de bank betaalt u de hypotheekwaarde (mortgages) die op de achterkant van de kaart staat. 
Er mag geen huur geïnd worden op de bezittingen waar hypotheek op rust. 
Wanneer u de hypotheek wilt aflossen, moet u het geleende bedrag plus 10% hypotheekrente aan de bank 
betalen. 
 
Faillissement … 
Als u de bank of een andere speler meer geld schuldig bent dan u kunt betalen, wordt u failliet verklaard. Het 
spel is voor u voorbij. Als de bank de schuldeiser is, gaan al uw geld en bezittingen terug naar de bank. Deze 
verkoopt de bezittingen één voor één aan de hoogste bieder. Als u failliet gaat door toedoen van een andere 
speler, worden uw weides en schuren voor de helft van de prijs door de bank gekocht. Uw schuldeiser krijgt al 
uw geld en eigendomsbewijzen. Hij/zij ontvangt ook de bezittingen waar hypotheek op rust. De schuldeiser kan 
kiezen of hij/zij de hypotheek wil aflossen. Dit kan door de hypotheekwaarde plus 10% aan de bank te betalen. 
 
De laatste speler die overblijft wint het spel ! 
 
 
 
Spelregels voor een kort spel … 
Voordat het spel begint worden de eigendomsbewijzen geschud en elke speler krijgt willekeurig 4 bezittingen. 
De spelers betalen de bank direct de officiële prijs van de ontvangen bezittingen. Dan begint het spel. 
De tijdsduur van het spel is 1 uur. Aan het eind van dit uur wordt gekeken naar de bezittingen van elke speler 
afzonderlijk. Dus geld, bezittingen volgens de prijzen op het speelbord, de helft van de op het bord aangegeven 
prijzen voor bezit dat met hypotheek bezwaard is, aankoopprijs van de weides en schuren. 
 
De rijkste speler wint het spel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te verkrijgen op www.alpaca-shop.eu 
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