


EEN STEEDS TERUGKEREND KAARTSPEL!
Ontworpen door Scott Almes

Met illustraties van Kerri Aitken

Welkom bij Boomerang! De spelers reizen Australië rond 
en proberen zoveel mogelijk te zien en te doen voor hun 
vakantie voorbij is! Je scoort punten door nationale 
diersoorten te ontdekken, typische souvenirs te 
verzamelen, en deel te nemen aan tal van activiteiten.

Elke ronde geef je kaarten door en vink je prestaties af op 
je scoreblad. Aan het einde van het spel win jij natuurlijk, 
als beste reiziger. Knapperd!

INHOUD:
• 28 kaarten
• 4 potloden
• 1 scoreblok

VOORBEREIDING:
1. Geef elke speler een scoreblad en een potlood.
2. Schud de kaarten en leg ze neer in een gedekte   

stapel. Klaar voor de start!
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WAT STAAT ER OP EEN KAART?

SPELVERLOOP:
Het spel verloopt over vier rondes. In elke ronde geven 
de spelers kaarten aan elkaar door en proberen ze in vijf 
verschillende categorieën punten te scoren.

Aan het einde van elke ronde noteren de spelers hun 
scores en worden de kaarten opnieuw geschud. Na vier 
rondes worden de eindscores en de winnaar bepaald!

Een ronde verloopt als volgt:
1. Kaarten delen
2. Werpkaart kiezen
3. Kaarten doorgeven
4. Score berekenen

Laten we even kijken wat deze stappen precies inhouden...

1) Kaarten delen:
Schud aan het begin van elke ronde de 28 kaarten en 

WERPNUMMER

SCORESYMBOLEN

LOCATIE OP DE MAP

BEZIENSWAARDIGHEID
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geef elke speler er 7. Als je met minder dan 4 spelers 
speelt, dan blijven er kaarten over. Leg de resterende 
kaarten gedekt aan de kant zonder ernaar te kijken. Pas 
aan het begin van de volgende ronde worden de 
28 kaarten weer geschud.

2) Werpkaart kiezen:
Kies uit je 7 handkaarten een Werpkaart en leg hem 
gedekt voor je neer. Deze kaart draagt bij aan je score 
voor de huidige ronde. In tegenstelling tot de andere 
kaarten die je kiest, maak je je Werpkaart pas bekend aan 
het einde van de ronde. Je mag wel op elk moment naar 
je eigen Werpkaart kijken.

Het hoofddoel bij het kiezen van je Werpkaart is om aan 
het einde van de ronde een goede vangst te hebben. Dit 
doe je door te kijken naar de cijfers in de linkerbovenhoek 
van de kaarten (ze gaan van 1 tot 7). Later zul je het cijfer 
op je Werpkaart vergelijken met het cijfer op je Vangkaart 
(de laatste kaart die je ontvangt - zie verder). Je score is 
het verschil tussen deze twee kaarten.

3) Kaarten doorgeven:
Als alle spelers een Werpkaart hebben gekozen, geven ze 
hun resterende handkaarten door aan de speler links van 
hen. Kies een kaart uit je nieuwe hand van kaarten en leg 
hem open naast je Werpkaart neer.

Geef daarna je hand (die nu uit vijf kaarten bestaat) weer 
door naar links. Kies nog een kaart, leg hem naast je 
andere gekozen kaarten, en geef je handkaarten opnieuw 
door.

Speel verder tot alle spelers hun laatste kaart ontvangen. 
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Leg deze kaart onmiddellijk open aan het eind van je rij: 
dit is je Vangkaart (zie verder).

4) Score berekenen:
Nu is het tijd om je punten voor deze ronde te noteren op 
je persoonlijke scoreblad. Er zijn verschillende 
categorieën waarin je kunt scoren, en al je punten worden 
bepaald door de 7 kaarten die je deze ronde koos.

Laten we even kijken op welke manieren je aan het einde 
van elke ronde punten scoort...

Werpen & Vangen:
Vergelijk de cijfers op je Werpkaart (eerste kaart) en 
Vangkaart (laatste kaart). Je scoort het verschil tussen 
deze kaarten in punten. Elke ronde schrijf je deze score 
bovenaan je scoreblad.

Voorbeeld: je Werpkaart toont het cijfer 4 en je Vangkaart 
het cijfer 1. Je scoort deze ronde 3 punten voor Werpen & 
Vangen. Je zou ook 3 punten gescoord hebben als je 
Werpkaart een 1 was en je Vangkaart een 4.
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Je scoorde 2 punten voor je 
vangst in de eerste ronde en 
1 punt in de tweede ronde.



Bezienswaardigheden:
Voor elke locatie die je deze ronde bezocht (de afbeelding 
op de kaarten die je koos), kruis je de overeenkomstige 
letter aan op je scoreblad. Aan het einde van het spel 
ontvang je 1 punt voor elke bezienswaardigheid.

Daarnaast zijn de bezienswaardigheden opgedeeld in 
7 regio’s (de 6 staten van Australië en het Noordelijk 
Territorium). Elke groep telt 4 bezienswaardigheden. De 
speler die als eerste een regio vervolledigt (door alle 
bezienswaardigheden aan te kruisen), ontvangt 
3 bonuspunten.

Breng je tegenstanders hiervan op de hoogte bij het 
scoren van je bezienswaardigheden en kruis de bonusster 
met ‘+3’ aan. De andere spelers doorkrassen deze ster op 
hun scoreblad.

Opmerking: als meerdere spelers aan het eind van een 
ronde dezelfde regio vervolledigen, dan ontvangen al die 
spelers bonuspunten.
Nog een opmerking: je mag tijdens toekomstige rondes 
kaarten verzamelen van locaties die je al hebt bezocht, 
maar hou er rekening mee dat je ze al aangekruist hebt en 
er dus geen punten meer mee kunt scoren.
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In de eerste ronde bezocht 
je kaarten A en B. In de 
tweede ronde bezocht je 
kaart D.

Na enkele rondes heb je 
alle locaties in Queensland 
bezocht. Je ontvangt 3 bo-
nuspunten. De andere spel-
ers kunnen de bonus voor 
deze regio niet meer scoren!



Verzamelde voorwerpen:
Een aantal kaarten vertoont groene symbolen, die 
aangeven welke voorwerpen je tijdens je reis hebt ver-
zameld. Elk voorwerp heeft een waarde: Bladeren zijn 1 
punt waard, Bloemen 2 punten, Schelpen 3 punten en 
Souvenirs 5 punten. Tel de waardes van de voorwerpen 
die je deze ronde verzamelde bij elkaar op.

Als de totale waarde 1 tot 7 bedraagt, dan verdubbel je 
je punten. Als de totale waarde hoger is dan 7, dan doe 
je dat niet. Het loont niet om bij je terugreis je koffers vol 
te proppen!

Voorbeeld: Sofie verzamelde 3 kaarten met Bladeren en 1 
kaart met Schelpen. Haar totale waarde is 3 + 3 = 6. Ze 
scoort deze ronde dus 6 x 2 = 12 punten! Rob verzamelde 2 
Bloemen en 1 Souvenir. Zijn totale waarde is 4 + 5 = 9. Hij 
scoort deze ronde 9 punten, aangezien zijn waarde hoger 
is dan 7 en dus niet wordt verdubbeld.

Noteer de score voor de voorwerpen die je deze ronde 
verzamelde in de overeenkomstige rij van je scoreblad.

Dieren:
Voor elk paar van overeenkomstige gele diersymbolen op 
de kaarten die je deze ronde koos, scoor je de punten 
van dat dier (Kangoeres zijn 3 punten waard, Emoes 4, 
Wombats 5, Koala’s 7 en Vogelbekdieren 9).
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In ronde 1 scoorde je voor je 
verzamelde voorwerpen 8 
punten en in ronde 2 waren 
dat 6 punten.



Noteer de score voor de paren van dieren die je deze 
ronde verzamelde in de overeenkomstige rij van je 
scoreblad.

Voorbeeld: Kangoeroes vertonen het cijfer 3. Voor een 
paar kangoeroes scoor je dus 3 punten (en geen 6). Als 
je slechts 1 dier van een bepaalde soort hebt verzameld, 
dan scoor je hiervoor geen punten. Drie identieke dieren 
leveren je slechts 1 keer punten op. Vier identieke dieren 
leveren je 2 keer punten op omdat je 2 paren hebt.

Activiteiten:
Controleer tot slot de blauwe symbolen met activiteiten 
op de kaarten die je deze ronde koos. Je bent niet ver-
plicht om activiteiten te scoren. Voor elke unieke activiteit 
die je wil scoren, tel je de symbolen van die activiteit op 
je 7 kaarten. Daarna mag je de overeenkomstige punten 
scoren met behulp van de tabel onderaan je scoreblad.

Noteer de score voor de activiteiten die je deze ronde 
verzamelde in het overeenkomstige vak van je scoreblad.

Voorbeeld: je verzamelde deze ronde 3 kaarten met het 
symbool van de wandelaar. Je beslist om deze categorie te 
scoren en ontvangt 4 punten.
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In ronde 1 verzamelde je 
twee emoes en scoorde je 
4 punten. In ronde 2 had 
je een paar koala's en een 
paar kangoeroes, voor een 
totaal van 10 punten!



Opmerking: je mag slechts 1 activiteit scoren per ronde en 
je mag elke activiteit (Boemerang, Wandelen, Zwemmen, 
Ansichtkaart) slechts 1 keer scoren tijdens het spel. Als je 
het vak van een bepaalde activiteit al hebt ingevuld, kun je 
hiervoor later geen extra punten meer scoren!

DE VOLGENDE RONDE
Nadat alle spelers aan het einde van de ronde punten 
hebben gescoord, schud je alle 28 kaarten weer samen 
en start je een nieuwe ronde.

Opmerking: in een spel met minder dan 4 spelers schud 
je alle kaarten die in de vorige ronde werden gebruikt. Leg 
ze als gedekte stapel onder de kaarten die aan het begin 
van de vorige ronde werden afgelegd. Deel nu opnieuw 7 
kaarten aan elke speler. Op die manier komen alle kaarten 
aan bod.

EINDE VAN HET SPEL
Na de scorefase van de 4e ronde is het spel afgelopen. 
Bereken de scores van je individuele categorieën en tel 
daarna de totale scores van je categorieën bij elkaar op. 
Vergeet de Bezienswaardigheden en de bonussen van 
de regio’s niet! De speler met de hoogste eindscore is de 
winnaar!

Is er een gelijkspel, dan wint de speler die de meeste 
punten scoorde in de categorie Werpen & Vangen.
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In ronde 1 verzamelde je 3 
kaarten met een ansichtkaart. 
Hiervoor ontving je 4 punten. 
In ronde 2 scoorde je 3 
kaarten met een wandelaar. 
Ook hiervoor ontving je 4 
punten.



Zo zou het scoreblad van een speler er aan het eind van 
het spel kunnen uitzien...

VARIANT: VERANDERENDE RICHTING
Om in een spel met drie of vier spelers meer variatie 
toe te voegen, kun je elke ronde de richting veranderen 
waarin je de kaarten doorgeeft (links of rechts).
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Opmerkingen van de uitgever:
Om het spel leuker en interessanter te maken, hebben we 
besloten om dieren op de kaarten af te beelden die 
misschien niet in de regio op de speelkaart voorkomen. 
Beschouw Boomerang dus als een spel en niet als een 
educatief hulpmiddel :)
Boemerangs zijn het handelsmerk van Australië. 
Tegenwoordig zijn ze vooral een sportattribuut, maar 
oorspronkelijk werden ze gebruikt door de inheemse 
bevolking voor de jacht, voor gevechten, en voor 
verschillende andere dagelijkse taken. In Noord-Australië 
vind je ze terug op rotstekeningen van wel 50,000 jaar oud. 
Het woord 'boemerang' stamt waarschijnlijk af van de taal 
van de Turuwal: een volk dat leefde in de omgeving van de 
Georges River, nabij Port Jackson in de haven van Sidney.
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