
Olympia
Regels van het spel

Achtergrond en doel :

Held! De tijd is aangebroken om een god te worden door je aan te sluiten bij Olympia. Maar pas op, de 

beklimming van de berg die naar deze tempel leidt is niet zo gemakkelijk. Alleen de moedigsten zullen het 

einde van de trap bereiken! 

Om deze heilige plaats te bereiken, zul je met je metgezellen moeten vechten en je van hen onderscheiden. 

Je doel is om als eerste de tempel bovenaan de bordkaarten te bereiken door verschillende rondes te 

spelen, waarmee je verder kunt komen in je zoektocht (zie hieronder). 

Materiaal:

Het spel bevat :

• 6x3 ouder-god kaarten

• 6x 5attribuutkaarten

• 3x2 speciale kaarten

• 2 bordkaarten

Toe te voegen materialen :

• Je eigen pion: Om praktische en ecologische redenen bevat het

spel geen pionnen. Je moet ze gewoon zelf vinden (bijv.

veiligheidsspelden, antieke munten, ...) Wees creatief!

• Een rolkaart: Deze is beschikbaar op onze website en is een

(optioneel) hulpmiddel bij het goede verloop van het spel.

Het opzetten van het spel:

1. Alvorens te beginnen, kies één van de zes oudergoden (zonder 

de kaarten voorlopig aan te raken). Je wordt dan de zoon van 

deze en hebt als doel de attributen die bij hem horen te 

verzamelen om de verschillende treden te beklimmen die je naar 

Olympia leiden. Je moet dus de naam van je ouder-god, zijn kleur 

en zijn attribuut onthouden (zie tabel hieronder). Tijdens een 

spelronde van Olympia worden alleen de kaarten van de gekozen 

goden en hun bijbehorende attributen bewaard om mee te 

spelen. De anderen worden weggedaan. Speciale kaarten kunnen 

vanaf het begin worden opgenomen of zullen later geleidelijk 

worden toegevoegd om het spel complexer te maken, als u dat 

wenst.

2. Leg de twee bordkaarten tegen elkaar zodat u kunt zien welke 

treden u moet beklimmen om Olympia te bereiken. Plaats je 

pionnen buiten het bord, net onder de eerste trede.

3. Stapel alle kaarten die je hebt bewaard. Schud ze en verdeel ze 

met de beeldzijden naar beneden over de verschillende spelers.
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Hoe het spel gespeeld wordt:

Het spel wordt in rondes gespeeld.

Nadat de kaarten zijn verdeeld, houden de spelers hun stapel kaarten met de beeldzijde naar beneden. Om

beurten, met de wijzers van de klok mee, leggen de spelers de eerste kaart van hun stapel in het midden

van de tafel, de kaart van de vorige speler bedekkend (behalve de eerste speler natuurlijk). Daarbij telt elke

speler de attributen van zijn ouder-god in de aldus gevormde stapel, telkens wanneer een kaart die ermee

overeenkomt wordt neergelegd. Wees echter voorzichtig, want sommige attributen zullen moeten worden

afgetrokken, afhankelijk van de kaarten die vervolgens worden gespeeld (zie basis- of variantregels). Zij

doen dit totdat een van hen meent dat hij op geldige wijze drie attributen heeft kunnen tellen. De eerste

speler die denkt dat hij dit doel bereikt heeft, tikt de stapel in het midden van de tafel. Dit betekent het

einde van de ronde. De speler die de stapel tikt wint de ronde als deze minstens 3 geldige attributen van

zijn ouder-god bevat. Dit wordt dan nagekeken door een andere speler.

Als de speler die het pakje tikte gelijk had, schuift hij zijn pion een punt vooruit, d.w.z. 2 stappen, op het 

bord. 

Als hij zich vergist, zet hij zijn pion een half punt terug, d.w.z. 1 stap (tenzij hij op de 1ste stap staat).

Een nieuwe ronde begint dan, en zo verder tot één speler Olympia bereikt en tot god van het spel wordt 

uitgeroepen!

Noot 1: De eerste ronde begint met de speler die het meest lijkt op de beeltenis van zijn ouder-god. Voel je 

vrij om je goden willekeurig te kiezen aan het begin van het spel, het zal de oefening nog leuker maken. De 

volgende rondes beginnen met de speler die de stapel in de vorige ronde heeft aangetikt (of hij die ronde 

nu gewonnen heeft of niet).

Noot 2: Als alle kaarten zijn uitgespeeld en geen enkele speler de ronde gewonnen heeft, dan wint of 

verliest niemand een punt! De speler die deze ronde begon, begint dan aan een nieuwe ronde.

Ouderlijke
goden

Zeus Aphrodite Artemis Athena Hades Poseidon

Attributen Blikschem
-schicht

Hart Boog Uil Brand Drietand

Speciale
kaarten

Minotaurus Theseus Tornado

N.B.: Indien u deze controlelijst wenst af te drukken, ga dan naar Olympia (olympialje.com)
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Verwijdert de 

functie van de 

laatste 2 

gespeelde kaarten

Annuleert de 

actie van de 

Minautorus

kaart

Het spel 

opschudden:

-draait de richting 

van het spel om. 

-verandert de god 

die jou tegenhoudt

Beschrijvende tabel van kaarten:

https://olympialje.com/


Basisregels:
Voor een eerste spel Olympia raden wij u aan alleen de attribuut-, god- en bordkaarten te gebruiken. Laat de 

speciale kaarten even buiten beschouwing. Deze maken variaties mogelijk tussen twee spellen of tussen 

twee rondes van hetzelfde spel. In eerste instantie is het het beste om ze uit te proberen in de volgorde 

waarin ze hieronder worden gepresenteerd. Je kunt ze dan alleen of tegelijk toepassen, in de volgorde die je 

wilt en zoals je wilt, om het spel complexer te maken. 

De essentiële kaarten voor een eerste spel worden hieronder uitgelegd (uiteraard kunt u meerdere eerste 

spellen spelen tot u de basisprincipes onder de knie hebt). Er bestaat ook een nog eenvoudiger variant voor 

jonge kinderen, die later zal worden toegelicht).
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• Ouder-god kaarten:

Deze kaarten hebben de macht om een reeds geplaatst attribuut 

te annuleren.

De ouder-god kaart van de speler links van je annuleert jouw 

attribuut, ongeacht welke speler hem neerlegt.

Voorbeeld:

Tom, John en Lea spelen zoals in het diagram hiernaast. Lea heeft 

ervoor gekozen de dochter van Artemis te zijn en moet daarom 

de bogen tellen (attributen van Artemis). Tom, links van Lea, 

heeft gekozen om de zoon van Athena te zijn. Hij zal dus mogelijk 

de door Lea getelde attributen van Artemis opheffen. Laten we 

ons dus voorstellen dat een Athena-kaart op de stapel wordt 

gelegd. 

-Als Lea al 1 of meer bogen had geteld, "verliest" zij 1 van haar 

bogen, d.w.z. dat deze uit het spel verdwijnt en dus niet meer als 

geldig kan worden geteld.

- Als de telling van Lea 0 is, verandert er niets aan de Athena-

kaart. (De telling kan niet negatief zijn)

Voor een eerste spel... geen andere regels. Maar wees voorzichtig, het is niet zo eenvoudig als het lijkt! Als u 

deze eerste regels echter snel onder de knie heeft, aarzel dan niet om regelmatig van plaats te veranderen. 

Op deze manier zal de god die tegen je attributen is regelmatig veranderen, wat je zoektocht moeilijker zal 

maken. Aarzel ook niet om te zingen als Apollo, de chimera te imiteren of iets anders om je tegenstanders af 

te leiden en hen de tel van hun attributen kwijt doen geraken! Dit zal uw spelervaring nog leuker maken!
Dus, ben je klaar om te spelen? Als iemand van jullie zich al een god voelt... laat hem/haar dan even de rol 

van Hermes (boodschapper van Zeus en god der redenaars) aannemen en met zijn/haar beste stem de 

volgende aankondiging doen...

"Helden, jullie willen de volgende Olympia god zijn! Helaas is er maar plaats voor één van jullie! Om de top te 

bereiken, moet je je niet laten afleiden. Laat niets je verzameling van attributen hinderen. Alleen de eerste die 

er drie verzamelt, kan hopen verder te komen in zijn zoektocht. Als je je sterk genoeg voelt, aarzel dan niet om 

je tegenstanders te ontregelen. Alle zetten zijn toegestaan, maar verlies de tel niet! En vergeet niet, wees 

voorzichtig met de zoon van de god links van je, zijn vader zal je willen afremmen en zal enkele van je 

attributen verwijderen. Dus wees voorzichtig! En nu, laat het spel beginnen! (De eerste speler legt dan de 

eerste kaart van de ronde of van het spel neer...)

Zon van 
Aphrodite

Attribuut: Hart

Tom

Dochter van 
Hades

Attribuut: brand

Zoé

Zon van Zeus
Attribuut: 

bliksemschicht

Jean

Dochter van 
Artemis

Attribuut: boog

Léa

• Attribuutkaarten:

De attributen worden bepaald aan de hand van de door de speler gekozen ouder-god. Dit gebeurt aan het 

begin van de eerste ronde. De samenvattende tabel (zie boven) toont het overeenkomstige kenmerk voor 

elke god. Merk op dat de kleur van de keerzijde van de kaart van een attribuut overeenkomt met de kleur van 

keerzijde van de kaart van de overeenkomstige god (zodat kinderen gemakkelijker hun attributen kunnen 

herkennen door de overeenkomstige kleurcode te onthouden). 

Deze kaarten moeten gedurende het spel geteld worden en je moet proberen om minstens 3 geldige 

kaarten te identificeren om een ronde te winnen. 

- Een attribuut is altijd geldig op het moment dat het wordt geplaatst.
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Varianten

Variant ‘Monster en Helden’ :

In deze variant zijn 4 speciale kaarten toegevoegd (Minotaurus en Theseus kaarten). Om ten volle van de

spelervaring te kunnen profiteren, raden wij u aan deze variant pas toe te passen nadat u tenminste een

eerste spel volgens de basisregels hebt gespeeld.
Minotaurus kaarten :

Deze kaarten nemen de functie weg van de laatste 2 kaarten (attribuut of god) die in het

spel zijn gebracht. Het heeft geen effect als het als eerste wordt gespeeld en annuleert een

kaart alleen als het de tweede kaart is die op tafel wordt gelegd.

Als de laatste 2 kaarten één van onderstaande zijn:

- ... een attribuutkaart: deze wordt geteld door de speler die deze attribuut heeft geteld.

- ... een godenkaart die een speler een attribuut heeft doen verliezen: deze attribuut telt

opnieuw.

- ...een godenkaart die geen effect had: er gebeurt niets.

- ...nog een speciale kaart: deze wordt niet geannuleerd en behoudt zijn functie.

Theseus kaarten:

Deze kaarten laten de Minotauruskaart verdwijnen. De 2 kaarten waarvan de functie door

de Minotaurus werd weggenomen, krijgen die dan terug (als ze die hadden).

Herinnering: Een Theseus-kaart wordt niet beïnvloed door een Minotaurus-kaart.
Dus, als je denkt dat je het juist hebt... roep Hermes opnieuw op om het spel opnieuw te starten... en 

aarzel niet om Hermes te veranderen als hij in Tartarus is gegooid omwille van zijn meelijwekkende 

voordracht! Zeg de volgende verzen op en begin opnieuw met spelen zodra ze klaar zijn…

"Helden, denk je echt dat het zo simpel zou zijn? Je gevecht wordt heviger. Naast de goden zul je ook 

monsters tegenkomen die je zoektocht zullen proberen te verstoren! Vermijd ze zoveel mogelijk. Als zij 

zich bij u voegen, kunnen zij uw berekeningen verstoren door twee goden en/of attributen op hun weg te 

verwijderen. Alleen de mythische Theseus kan jullie dan komen redden en wat rust brengen in jullie 

verontruste geesten. En nu, laat de spelen beginnen" (De eerste speler legt dan de eerste kaart van de 

ronde of van het spel neer...)

Variant ‘God van de winden’ :
In deze variant worden de twee tornado kaarten toegevoegd. 

Deze variant kan op zichzelf worden gespeeld (zonder de speciale Minotaurus en Theseus kaarten) of als 

aanvulling op de monsters en helden variant.
De tornadokaart:

De tornadokaart keert de richting van het spel om op twee niveaus:

• De speelrichting: Het wordt tegen de klok in als u met de klok mee aan het spelen was... 

of keert terug naar normaal als het al eerder in de ronde door een andere tornado is 

verstoord.

• De god die je blokkeert: Je wordt nu geblokkeerd door de ouder-god van je 

rechterbuurman... Of door de linker als het de 2de tornadokaart is die tijdens de ronde valt.

Herinnering: de tornadokaart wordt niet beïnvloed door de Minotauruskaart.

Als je denkt dat je klaar bent, roep je je favoriete Hermes weer aan (dit kan door zijn naam luidkeels 

te roepen!) om het spel opnieuw te starten... 

"Verdomme, er gebeurt iets vreselijks! Aeolus, de god van de winden, heeft besloten het spel moeilijker te 

maken en je je oriëntatie te doen verliezen door een tornado op je weg te sturen. Tellingen zullen door elkaar 

lopen en de goden die je willen vangen zullen zich vermenigvuldigen... Kom op jonge Helden, wees sterk en 

onbevreesd als je wilt slagen. En nu, laat de spelen beginnen" (De eerste speler legt dan de eerste kaart van 

de ronde of het spel neer...)



Pagina 5

Variant ‘Oorlog zonder genade’ :

Voor deze variant hoeven geen nieuwe kaarten aan het spel te worden toegevoegd. Alleen een nieuwe regel 

voegt complexiteit aan het spel toe. Deze variant kan gelijktijdig met de andere varianten worden gespeeld.

Je bent nu vrij om voor je persoonlijke attributen te tikken, maar je kunt ook proberen om de attributen 

van andere helden te tellen die Olympia willen bereiken. 

In dit geval tikt u op de centrale stapel, zodra het u lijkt dat er drie geldige attributen (ongeacht of die van u 

of van een andere held zijn) worden gespeeld. 

Zodra een speler de stapel heeft getikt, geeft hij/zij de naam 

van de held en de bijbehorende attribuut op. 

Als de speler gelijk heeft, krijgt hij/zij een half punt. 

Als de speler het mis heeft, wint de held, in wiens plaats op de

stapel getikt werd een half punt en jij verliest er een!

(Ter herinnering, een half punt = 1 stap en 1 punt = 2 stappen)

In het voorbeeld hiernaast: 

Jean, die denkt dat hij 3 geldige bogen heeft gezien, tikt op 

de stapel voor Lea:

-Als hij gelijk heeft, beklimt hij een rots.

-Als hij het mis heeft, gaat hij een steen naar beneden en 

Leah een steen naar boven.

Als je denkt dat je klaar bent voor een volledige oorlog, hoef 

je Hermes niet te roepen. Begin meteen te spelen en kijk 

wie van jullie aan het eind van het spel tot god gekroond zal 

worden. Hij of zij zal ongetwijfeld kunnen wedijveren met 

Zeus en voor altijd een god onder de goden zijn!

‘Mini goden’ variant (voor de kleinsten onder u):

Jonge helden, jullie zijn hier om jullie training te beginnen om een god te worden. Voordat je op het veld 

gaat vechten, hebben je ouders de goden besloten je te testen. Je moet proberen 3 attributen van hen af 

te pakken om een ronde te winnen, maar je ouders zullen erg vervelend tegen je doen... Zodra ze 

verschijnen, pakken ze één attribuut af. Als je slaagt voor de test 

die je ouders je aanbieden, zul je het veld kunnen betreden, 

en de zoektochten van grote en mythische helden beleven!

Voor deze regels,

• Elke god kaart annuleert een kaart van zijn eigen 

attribuut.

Voorbeeld: Johannes, zoon van Zeus, telt het 

aantal geplaatste bliksemschichten. Een speler 

legt een Zeus kaart aan. -Als hij al 1 of meer 

bliksemschichten had geteld, 'verliest' John 1 van 

zijn bliksemschichten. -Als zijn bliksemgetal 0 is, 

verandert de Zeus-kaart niets. (De telling kan niet 

negatief zijn)

• De punten worden op dezelfde manier geteld

Zon van 
Aphrodite

Attribuut: Hart

Tom

Dochter van 
Hades

Attribuut: brand

Zoé

Zon van Zeus
Attribuut: 

bliksemschicht

Jean

Dochter van 
Artemis

Attribuut: boog

Léa

Zon van 
Aphrodite

Attribuut: Hart

Tom

Dochter van 
Hades

Attribuut: brand

Zoé

Zon van Zeus
Attribuut: 

bliksemschicht

Jean

Dochter van 
Artemis

Attribuut: boog

Léa
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Hartelijk bedankt aan:

Het associatie LJE, want zonder hem konden we niet aan het jeugdonderneming leren

Cartamundi, want zijj hebben de spelen gestuurd

Jan, want hij is de best coach van alle tijden.

Victor, voor zijn tekeningen en het viuelle gedrag van Olympia

Marc, voor het feit dat hij de regels heeft gelezen

Yannick, ook voor het feit dat hij de regels heeft gelezen maar ook opmerkingen over het lay-out

Onze gezin, vrienden, clienten die ons altijd steunen. Zonder hem zou het Olympia experiment heel minder

leuk zijn. Dank u.

Als er steeds een vraag is…

Het is mogelijk om ons op onze verschillende sociale media 

bevinden en/of een mail te sturen als jullie vragen hebben of 

opmerkingen over het spel.

Mail: olympialje@gmail.com

Facebook: 0lympia.games

Instagram: olympia.games

Site internet: www.olympialje.com

Een spel van:

Mehaudens Magali

Samson Louise

Dubois Manoé

Lestavel Camille

Mathieu Arthur

Getekende door…

Delbeke Victor

@victordelbeke

Einde van de regels!

mailto:olympialje@gmail.com
https://www.facebook.com/0lympiagames/
https://www.instagram.com/olympia.games/?utm_medium=copy_link
http://www.olympialje.com/
https://www.instagram.com/victordelbeke/

