
1  -  4
SPELERS 8 +

LEEFTIJD 30 - 60
MINUTEN
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4 dubbelzijdige tuin-spelersborden en 24 recyclage containers
4 sets spelerstukken (1 pion, 10 opwaardeer-, 4 storm- & 2 immuniteitsfiches)
255 blad tegels (75 esdoorn, 45 esp, 45 varen, 45 eik, 45 wilg)
65 bonus tegels (35 joker en 30 paardenbloem)
2 cijfer en 1 locatie dobbelsteen
Spelregels, avonturengids, referentieblad en -kaarten

Aflegbakje en trekzak
60 zonfiches
16 ontgrendelfiches
16 missie tegels
1ste speler fiche en kaart
Spelbord en voortgangspion

Eén speler heeft een tuin vrij van bladeren.
De weerkaart-trekstapel is uitgeput en de laatste 
ronde werd afgewerkt.

Alle spelers hebben een tuin vrij van bladeren.
De weerkaart-trekstapel is uitgeput en de laatste 
ronde werd afgewerkt.

Jouw doelstelling? Alle bladeren uit je tuin ruimen. Het spel eindigt bij één van volgende condities. 
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De gereedschappen bovenaan je tuin hebben twee toepassingen. Ten 
eerste houden zij bij hoeveel acties je kan maken in de verschillende 
gebieden wanneer je je tuin opruimt. Ten tweede houden zij bij waar je 
momenteel aan het opruimen bent of waar je bladeren plaatst.

Deze voorbeeldtuin heeft een dak, een terras, een zwembad en een gazon. De passende gereedschappen vind 
je bovenaan je spelersbord. Elk gebied is onderverdeeld in vakjes met dezelfde kleur als het passend 
gereedschap. Hieronder vind je de verschillende gebieden met hun passend gereedschap.

Lege tussengebieden kunnen geen bladeren bevatten.
Bij verplaatsingen over een leeg tussengebied, spring je er gewoon over.

Bladeren moeten rond de lege tussenruimte verplaatst worden, niet erover.
Alle spelers moeten gebruik maken van de voortuinen, bij deze regel.
Voegt een bijkomende moeilijkheid toe aan het spel.

Voortuinen hebben een bijkomend uniek element: lege tussengebieden.

Zoals elke goede tuinier, heb je nood aan goed gereedschap, mankracht en enkele helpers. Elke tuin is opgesplitst 
in vier verschillende gebieden (uit 5 mogelijke gebieden). Elk gebied heeft een passend gereedschap.
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A

E

B

D

C
Plaats het  centrale spelbord (A) in het midden van de tafel. 
Schud de Helper en Professionele Helper kaarten (B) en 
plaats deze in twee stapels gedekt naast het bord.  Plaats de 
groene pion op het icoon Bekijk het weer (C).  Plaats één 
Rustig Weer kaart (D) open op het centrale bord. Stel de 
Weerkaart-Trekstapel samen (zie onder).

Kies een Tuin Spelersbord (A), een afval container (B) en 3 recyclage 
containers (C).  We stellen volgende recyclage containers voor:

Iedere speler doet bij aanvang van het spel hetvolgende:

Plaats pion (D) op het eerste gereedschap en een fiche (E) op elk 
gereedschap. 
Trek 12 bladtegels (F) en plaats deze gedekt naast je tuin-spelersbord. 
Neem 1 bladtegel en draai deze open. Elk gebied heeft drie blad tegels 
nodig. Plaats de tegel in je tuin, alvorens een nieuwe open te draaien. 
Herhaal totdat alle 12 tegels geplaatst werden. 

We raden aan te starten met 
en twee willekeurige recyclage 
containers.

Kies willekeurig 3 recyclage containers.

Speler 1

Speler 2

Speler 3

Speler 4

Eenvoudig 0 - 2

3 - 5

5

10 - 12

8 - 10

6 - 7

Gemiddeld

Moeilijk

Eenvoudig 4

5

6

6+

10

8

6

6 - 7

Gemiddeld

Moeilijk

Extreem

Standaard spelvariant Eenvoudige spelvariant (page 14)

Stel de Weerkaart-Trekstapel samen met behulp van onderstaande tabellen, om het aantal Storm en Rustig Weer kaarten 
te bepalen. Schud de kaarten en plaats deze in een gedekte stapel op het centrale bord (E). Dit is de Weerkaart-Trekstapel.

Kies de Storm kaarten willekeurig, zonder deze te bekijken, om een verrasingselement aan het spel toe te voegen.
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Elke ronde bestaat uit 5 fases. Na elke fase beweegt de voortgangspion één veld vooruit naar de volgende fase. 

Plaats je pion op het meest linkse gereedschap.

Om je tuin op te schonen, doe je hetvolgende:

Bepaal het aantal acties dat je voor dat gebied ontvangt. 

Voer acties uit (zie tabel).

Verplaats je pion naar rechts, wanneer alle acties voor dat gebied werden 
uitgevoerd.

Opschoon actie:

v

Stapel 

>

Triple*

>

Triple L*

Naast elkaar

v

Haal je stapel
uit elkaar

v

Wissel

* alle acties kunnen uitgevoerd worden tussen verschillende gebieden, uitgezonderd 
triple en triple L. 

Herhaal totdat alle gebieden werden schoongemaakt.

Stapels van 3 identieke blad tegels kunnen in een passende recyclage con-
tainer (of afval container) worden geplaatst zonder een actie te gebruiken.

Lever stapels van bladtegels in tegen zonfiches. Daarna kan je opwaarderen.

Speel gereedschap vrij Helper* Professionele*

x 2

x 1 x 1 each

x 2 x 3

Beschikbare opwaarderingen:

Waardeer gereedschap op Extra acties

(één fiche per opwaardering) (zie pagina 13 voor een overzicht van extra acties)

4. Herhaal stap 1 tot 3 totdat alle bladeren geplaatst werden.

3. Verplaats je pion naar het volgende gereedschapsveld.
 * Wanneer je pion zich op het meest rechtse gereedschap bevindt, verplaats
     je die naar de locatie zoals weergegeven op de dobbelsteen.
 * Wanneer een storm kaart actief is, verplaats je de pion naar het meest linkse gereedschap. 

2. Maak gebruik van de plaatsingsregels om de bladeren in het 
huidige gebied te plaatsen: (het gebied dat overeenstemt met 
het gereedschap dat je pion bevat)

1.  Kies een willekeurige blad tegel en draai deze om.
Bladeren worden geplaatst in deze volgorde:

Vul lege vakjes eerst
Open vakje

Indien geen vakjes vrij zijn, moeten ze gestapeld 
worden op andere bladtegels

Voeg ze toe aan een stapel van 2 of minder

Ga naar het volgende gebied indien alle stapels 3 
of meer bladtegels bevatten.

Volgend gebied

Plaatsingsregels voor blad tegels:

Trek blad tegels, gelijk aan het aantal zoals weergegeven op de dobbelstenen + enige stormkaart. Bij het plaatsen van de bladeren:

* Zowel helpers en professionele helpers hebben bijkomende bonussen, niet reeds meegerekend.

Roll de 3 dobbelstenen.
Plaats de pion op het gereedschap 
weergegeven op de dobbelsteen.

Rol enkel de dobbelsteen met de getallen.
Plaats de pion op het meest linkse gereedschap.

Roll number dicer.  Roll location die if a Calm Weather card is active.

Ga verder naar de 'rol de 
dobbelsteen'-fase

Plaats een stormfiche op elk gereedschap weergegeven op de stormkaart. 
Sla gereedschappen over die een immuniteitsfiche bevatten. 
Volg de instructies op de storm kaart. 

Draai de volgende weerkaart open. Dan:

+ -
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Helpers verstrekken steeds een 
immuniteitseffect voor minstens 1 gebied. Ze 
zijn een goede manier om de grootste en 
drukste gebieden van je tuin te beschermen.

Er kunnen geen acties 
worden uitgevoerd in geen 
enkel gebied. Plaats
op         voor alle gebieden.

Gebieden die immuun zijn 
mogen schoongemaakt 
worden.

Halveer het beschikbaar 
aantal acties (inclusief 
bonussen) (rond af naar 
beneden). Plaats         op
        voor alle gebieden.

Gebieden die immuun 
zijn behouden alle acties.

Alle bonussen van helpers 
en professionele helpers 
kunnen niet gebruikt 
worden deze ronde.

Kan niet tegengehouden 
worden.

Rol de locatiedobbelsteen. 
Enkel deze locatie kan 
schoongemaakt worden 
deze ronde. 

Indien dit gebied immuun is, 
kan de speler een tweede 
gebied schoonmaken.

Rol de locatiedobbelsteen 
en plaats een stapel 
bladtegels uit een container  
in het aangegeven gebied. 
De bladtegels worden 
afzonderlijk geplaatst, niet 
als stapel. 

Kan niet tegengehouden 
worden.

Deze ronde kunnen geen 
acties uitgevoerd worden 
in het zwembad. Plaats
op         voor het zwembad.

Het zwembad mag 
schoongemaakt worden.

Deze ronde kunnen geen 
acties uitgevoerd worden 
in de moestuin. Plaats
op        voor de moestuin.

De moestuin mag 
schoongemaakt worden.

Trek en plaats 2 extra 
bladtegels in elk gebied 
alvorens de bladtegels te 
trekken. 

Trek en plaats geen 
bladeren in gebieden die 
immuun zijn.

Containers kunnen niet 
gevuld worden deze ronde. 
Plaats          op          alle
gebieden. 

Containers kunnen wel 
gevuld worden van 
gebieden die immuun zijn.

Trek en plaats het dubbele 
aantal bladtegels in alle 
gebieden.

Alle bladeren moeten 
worden geplaatst, maar sla 
gebieden die immuun zijn 
over.

Wanneer rustig weer 
actief is zijn er geen 
ongunstige effecten in 
de buurt.

Indien er stormtokens (         ) 
op de gereedschappen 
werd geplaatst, worden 
deze nu verwijderd.

Draai de volgende weerkaart om en plaats deze open op de aflegstapel:

Verwijder de stormfiches (       ) indien 
er vorige ronde werden gebruikt.
Ga verder met de 'rol de 
dobbelsteen'-fase.

Plaats een stormfiche (        ) op het weer icoon (       ) voor elk 
gereedschap dat overeenstemt met de stormkaart. Sla 
gereedschappen met een immuniteitsfiche over (       ).
Volg de instructies op de stormkaart.
Bladeren worden geplaatst volgens de plaatsingsregels, zelfs in 
geblokkeerde gebieden. 
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Wanneer een storm kaart open op de aflegstapel ligt, wordt hetvolgende gedaan:

  Elke speler plaatst zijn pion op het meest linkse gereedschap.

  Tel de dobbelstenen bij elkaar op. Elke speler trekt zoveel blad tegels uit de zak. 

  Trek bijkomende blad tegels indien weergegeven op de storm kaart.

Wanneer een Rustig Weer kaart open op de aflegstapel ligt, wordt hetvolgende gedaan:

  Elke speler plaatst zijn pion op het gereedschap, zoals aangegeven op de locatiedobbelsteen.

  Tel de dobbelstenen bij elkaar op. Elke speler trekt zoveel blad tegels uit de zak.

In deze 'rol de dobbelsteen'-fase, rol je steeds alle cijfer dobbelstenen. Elke 
dobbelsteen varieert tussen 3 en 6. Elke ronde vallen dus 6 tot 12 bladeren. Sommige 
storm of professionele helper kaarten kunnen dat cijfer aanpassen voor één of 
meerdere spelers. 

De locatiedobbelsteen wordt enkel gerold indien geen stormkaarten actief is. De 
locatiedobbelsteen geeft aan waar bladeren vallen in de 'plaats bladeren'-fase. De 
kanten van de dobbelsteen stellen telkens één gebied voor in je tuin.

Dak

Terras Zwembad of Moestuin

Gazon Eerste gereedschap
(meest linkse)

Vierde gereedschap
(meest rechtse)
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Deze fase stelt het vallen van de bladeren voor. Elke tuin heeft een andere 
volgorde wat betreft de gereedschappen en daardoor ook een andere 
volgorde voor het plaatsen van de bladeren. Elke ronde doe je hetvolgende:
Trek het aantal bladtegels aangegeven door de dobbelstenen.
Trek bijkomende bladeren, indien aangegeven op de stormkaart.
Plaats bladeren in je tuin:
1. Kies een willekeurige bladtegel naast je spelersbord en draai deze om. 
2. Plaats deze tegel in het gebied aangegeven door je pion (zie plaatsingstips onderaan). 
3. Verplaats je pion naar het volgende gereedschap. 
         Wanneer je pion zich op het meest rechtse gereedschap bevindt, verplaats je de pion naar
         het gereedschap weergegeven op de locatie dobbelsteen. 
         Wanneer een storm kaart actief is, verplaats je de pion naar het meest linkse gereedschap. 
4. Herhaal s4. Herhaal stap 1 tot 3, totdat alle bladtegels geplaatst zijn.

Plaats een bladtegel in het gebied dat 
overeenkomt met het gereedschap 
waarop je pion zich bevindt.

Plaats een bladtegel op een open vakje, 
indien beschikbaar in het huidige 
gebied.

Plaats een bladtegel op een stapel van 2 of 
minder tegels, indien er geen open velden zijn. Als 
er een stapel is van minder dan 3, moet het blad. 

Tracht bladtegels te plaatsen in de nabijheid 
van andere bladtegels van hetzelfde type.

Tracht open vakjes te behouden tussen 
bladtegels van verschillende types.

Indien mogelijk, tracht bladtegels nabij de rand 
van een gebied te plaatsen, met het oog op 
verplaatsing naar andere gebieden.

Plaats 9 blad tegels in totaal. 
Begin bij het dak.

Plaats 9 blad tegels in totaal. 
Begin bij het terras 

In dit voorbeeld alterneert je pion van terras naar gazon totdat 
alle bladeren geplaatst werden. Je zou de tegels alsvolgt 
geplaatst moeten hebben in de gebieden:

Wanneer je later 
op het gazon 
plaatst, zou je 
hier een 
esdoorn kunnen 
plaatsen.

Plaats een varen 
eender waar, 

uitgezonderd op de 
stapel van 3.

Volgend blad 
moet op het dak 
geplaatst worden.

In dit voorbeeld alterneert je pion van dak naar terras naar 
gazon totdat alle bladeren geplaatst werden. Je zou de tegels 
alsvolgt geplaatst moeten hebben in de gebieden:

Plaatsingsregels:

Tips:

Indien alle vakjes 3 
bladtegels bevatten, 
plaats je het blad in het 
volgende gebied.

Tip:

Wanneer je start met 
je pion op het meest 
rechtse 
gereedschap, zullen 
al je bladeren in dat 
gebied geplaatst 
worden.

Tip:
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De esdoorn en varen containers zijn vol. De speler kan deze 
inleveren tegen 3 zonfiches of wachten tot een latere ronde.

Alle containers zijn vol. De afval container beschikt over een extra set esdoorn 
tegels. De speler kan deze 3 recyclage containers inleveren tegen 5 zonfiches. 
Daarna kan hij/zij de stapel esdoorn tegels verplaatsen uit de afval container 
naar de recyclage container en inleveren tegen een extra zonfiche.

In de Inlever/Opwaardeer fase kan je 
hetvolgende doen met een stapel 
bladeren in je afval container. 

Afleggen
Plaats de stapel in een afval container van een
andere speler.
Plaats de stapel in een lege recyclage container 
(van overeenstemmend type)
Wissel de stapel met de stapel van een andere
speler uit zijn/haar aspeler uit zijn/haar afval container

Volle recyclage containers kunnen ingeleverd worden 
tegen zonfiches. Je verdient meer zonfiches naargelang 
meer containers tegelijkertijd worden ingeleverd.

Elke speler beschikt over een set van containers, bestaande uit 3 recyclage 
containers (elk met een uniek blad type) en één afval container.

Elke speler beschikt over een andere set van recyclage containers om te kunnen 
ruilen. Elke afval container werkt hetzelfde voor alle spelers. 
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Vergrendeld 
gereedschap
Bij aanvang van het spel start 
elk gereedschap met slechts 
één enkele actie.

Vrijgespeeld 
gereedschap
Plaats een ontgrendelfiche op 
het gereedschap en beweeg
        naar 2.

Opgewaardeerd 
gereedschap

Kost:
Gratis

Kost: Kost:
Elk  

Verplaats ( )      naar het 

volgende vakje.

Beschikbare gereedschappen om op te waarderen:

De eerste bonus is steeds een immuniteit en wordt meteen vrijgespeeld. Plaats een immuniteitsfiche (      ) op het gereedschap 
van het beschermde gebied (op de       ). Alle andere bonussen moeten vrijgespeeld worden door het betalen van de 
aangegeven zonfiches, waardoor je een opwaardeerfiche (        ) op de bonus kan plaatsen. Bonussen moeten vrijgespeeld 
worden in volgorde. Indien je geen van beide kaarten wenst bij te houden, kan je ze opnieuw in de trekstapel schudden en nog 2 
zonfiches betalen om opnieuw te proberen.

Op elk ogenblik kan een speler een helper inhuren tegen inlevering van 2 zonfiches. Indien meer dan 1 speler tegelijkertijd een 
helper wil inhuren, rol je een dobbelsteen. Hoogste rol bepaalt wie eerst gaat. De speler doet hetvolgende:
       Trek de 2 bovenste helper kaarten van de stapel.
       Plaats één kaart opengedraaid naast je tuin.
       Schud de overige kaart terug in de trekstapel.

Deze helpers beschermen je tuin tegen gevolgen van de storm en 
geven jij bijkomende bonussen.

Adam en Eleanor geven toegang tot speciale helpers die je helpen 
in de tuin, maar die ook soms voor afleiding zorgen.

Om je speciale 
helper bonus te 
ontvangen, rol je 
een 
cijferdobbelsteen 
net voor de 
opschoonfase. 

Tip:

Elk vergrendeld gereedschap laat één actie per 
geassocieerd gebied toe. 

Voor meer acties in het desbetreffende gebied, 
moet je het gereedschap vrijspelen (         ). 

Daarna kan je het gereedschap verder 
opwaarderen voor meer acties.

Wanneer gereedschap volledig opgewaardeerd is
(   ), beschik je nog steeds over 4 acties maar worden 
ook extra acties vrijgespeeld voor dit gebied.

Een helper inhuren
Helpers kunnen broodnodige 
immuniteit met zich 
meebrengen tegen stormen, 
alsook verschillende bonussen.

Professionele hulp 
inhuren
Professionele helpers geven je 
sterke bonussen bij het 
opschonen of beschermen van 
je tuin.

Gereedschap 
vrijspelen
Om meer dan één enkele 
actie te mogen doen, kan je 
je gereedschap vrijspelen.

Het opwaarderen van 
vrijgespeeld gereedschap
Voor nog meer acties en 
bonussen.

Laat extra acties 
toe
Wanneer gereedschap 
volledig opgewaardeerd is, 
beschik je over extra acties.

Zonfiches kan je inzettenom hetvolgende te doen:
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De afval container kan tot twee stapels 
bladeren bevatten. Met twee stapels 
bladeren kan je tot 5 stapels bladeren 
inleveren per inleverfase OF je kan 2 
maal wisselen met andere spelers.

De kostprijs van deze bonus is gelijk aan 
het aantal spelers. De bonus wordt 
geactiveerd nadat alle spelers klaar zijn 
met de opschoonfase. Plaats de bladeren 
waar je wil in hun tuin. In een solo-spel 
verwijder je gewoon de bladeren. 

Met deze bonus plaats je nog steeds 
hetzelfde aantal blad tegels, maar in 
andere gebieden.

Blad tegels die je wil wisselen kunnen van eender 
waar uit je tuin komen. De bladeren wisselen van 
plaats zonder een actie te verbruiken.

Je kan een afzonderlijke container inleveren 
voor 1 zonfiche in de opschoonfase, zolang je 
over volle containers beschikt. 

Eenmalig per opschoonfase mag je 
een blad tegel verwijderen uit je tuin. 
Dit kan op elk welk moment van de 
opschoonfase.

Na het werpen van de dobbelstenen 
mag je deze negeren en je pion op 
een gereedschap naar keuze 
plaatsen. Ook wanneer een Storm 
kaart actief is.

Enkel van toepassing in de 
inlever/opwaardeer fase. Geldt niet bij 
bijzondere acties waardoor de afval 
container geledigd wordt. 

Kies een overige helper kaart en plaats 
deze open naast je spelersbord. Plaats 
opwaardeerfiches bij alle bonusses. 
Indien de helper toegang geeft tot een 
bijzondere helper, kies er één en plaats 
deze naast je tuin.

Standaard heb je een stapel van 3 blad 
tegels nodig van hetzelfde type om een 
recyclage container te vullen. Deze 
bonus laat toe 2, 3 of 4 blad tegels in 
eender welke container te plaatsen. 

Blad tegels afleggen is onbeperkt. Je 
ledigt de afval containers onbeperkt 
in de opschoonfase.

Tijdens het rollen van de dobbelstenen 
bepaal je welk gebied immuun is voor de 
storm. Bij een hagelstorm of wervelwind plaats 
je geen extra blad tegels in dat gebied.

Dit geldt ook indien de afval container ingewisseld 
wordt of verplaatst wordt naar een andere 
container, waardoor je 2 zonfiches ontvangt ipv. 1. 

Gemengde stapels kunnen een combinatie aan 
blad tegels bevatten. Wanneer deze in de 
recyclage container worden geplaatst, wordt 
enkel naar het bovenste blad gekeken. Deze 
stapel kan ingeleverd worden op basis van de 
container waarin deze zich bevindt.

De eerste bonus wordt meteen vrijgespeeld. Alle andere bonussen moeten vrijgespeeld 
worden door het betalen van de aangegeven zonfiches, waardoor je een opwaardeerfiche 
op de bonus kan plaatsen. Bonussen moeten vrijgespeeld worden in volgorde.

Teleurgestelde klant:
Wanneer een professionele helper niet voldoet aan je verwachtingen, kan je vervanging aanvragen. Schud de kaart opnieuw in de stapel en betaal opnieuw voor een andere helper helper kaart. 

Elke speler kan één professionele helper inhuren. Dit kan op elk 
moment voor 3 zonfiches. Indien meerdere spelers tegelijk een 
professionele helper willen inhuren, rolt elke speler een 
dobbelsteen. Hoogste cijfer kiest eerst. Dan:
Trek de 2 bovenste professionele helper kaarten van de stapel.
Plaats 1 kaart opengedraaid naast je tuin.
Schud de overige kaart terug in de trekstapel.
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Je tuin wordt steeds opgeruimd in de volgorde van je gereedschappen, van links naar 
rechts. Alvorens te beginnen met schoonmaken, plaats je je pion op het meest linkse 
gereedschap, en verplaats je je pion telkens naar het volgende gereedschap, wanneer je 
de actie(s) hebt uitgevoerd in het gebied aangegeven door de pion. 

In dit voorbeeld, wanneer je op het dak werkt, beschik 
je over 3 acties. Dit omdat het gereedschap (ladder) 
ontgrendeld werd en eenmaal opgewaardeerd werd.

De overige gebieden beschikken slechts over 1 actie, 
daar deze (nog) niet ontgrendeld werden. 

(Beschikbaar aantal acties per gebied.)

In dit voorbeeld, wanneer je op het dak of het terras 
werkt, beschik je over 2 acties elk. Dit omdat de 
respectievelijke gereedschappen ontgrendeld 
werden.

(Beschikbaar aantal acties per gebied.)

Om het aantal acties per gebied te bepalen, kijk je naar het cijfer aangegeven door het gereedschap en de 
opwaardeerfiche (      ). Tel hierbij eventuele bonussen van helper en professionele helper kaarten. Verminder 
het aantal met eventuele beperkingen door stormkaarten. 

Maak stapels van 3 bladtegels (van hetzelfde type)

Alle containers hebben slechts plek voor één stapel bladeren.

Stapels kunnen in overeenstemmende recyclage containers
geplaatst worden (of in de afval container)

De afval container heeft plek voor één stapel bladeren naar keuze (de drie tegels 
moeten wel van hetzelfde type zijn)

ElElke speler beschikt over 1 actie per gebied waar het gereedschap nog vergrendeld is.
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Nadat je alle acties in het gebied voltooid hebt, verplaats je je pion 
naar het volgende gereedschap. Wanneer je het laatste gebied 
hebt opgeschoond, is de fase ten einde. Wacht even totdat alle 
spelers klaar zijn met het opschonen, alvorens naar de volgende fase 
te gaan. 

Elk volledig opgewaardeerd gereedschap laat toe om zonfiches te 
gebruiken tijdens het opschonen om bijkomende acties uit te voeren. 
Dit geldt enkel voor het gebied dat overeenstemt met het 
gereedschap en wanneer je dat gebied aan het opschonen bent.

Bijkomende ac
ties:

Met volledig o
pgewaardeer

d 

gereedschap
 kan je zonfich

es 

inzetten in ruil 
voor extra act

ies 

(1 fiche per ac
tie):

Ledig containe
r

Leg een blad 
fiche af 

Extra verplaats
ing

* Voorbeeld 
van 

een volledig
 

opgewaarde
erde 

schoffel

Bij het opschonen van je tuin, beschik je over een aantal basis acties die 
je helpen om stapels van 3 bladtegels te creëren. 



Eenvoudig
Gemiddeld

Moeilijk

Tijdens de competitieve variant wint de speler die als eerste zijn tuin volledig schoonmaakt. Wanneer meerdere 
spelers hier in dezelfde ronde in slagen, of wanneer de weerkaart-trekstapel leeg is, worden punten geteld.

Overblijvende zonfiches

Elke fiche op een ster of een kaart

Elk vrijgespeeld gereedschap

Deze variant laat een eenvoudiger spel toe, ideaal voor jonge spelers of spelers die genieten van eenvoud. 
Volgende veranderingen zijn van toepassing:

Gebruik slechts één 
cijfer dobbelsteen.

Begin steeds bij het meest linkse gereedschap.

Jouw uitdaging bestaat erin je tuin volledig op te schonen alvorens de stapel weerkaarten op is.
De weerkaart trekstapel bepaalt de lengte en de complexiteit van het spel.
Alle andere regels blijven dezelfde.

Containers bevatten vier 
blad tegels in plaats van 
drie. Ze kunnen enkel 
ingewisseld worden 
wanneer de container vol is.

1 actie = 1 blad oppikken en 
in een container plaatsen.

Helper en professionele helper 
kaarten worden niet gebruikt.

afval containers kunnen een 
combinatie aan bladtegels 
verzamelen om te wisselen, weg 
te geven of af te leggen.

Stel de weerkaart trekstapel samen op basis van de 
tabel, naargelang lengte en complexiteit.
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Missies bieden een alternatieve manier om het spel te winnen. De eerste 
speler die zijn tuin volledig opschoont of die 4 missies vervult, wint het spel. 
Indien meerdere spelers hierin gelijktijdig in lukken, wordt de winnaar 
bepaalt door het tellen van punten. 

Om een missie te beginnen, doe je het volgende:
1.  Betaal zonfiches zoals hieronder aangegeven.
2. Kies 2 willekeurige missie tegels en hou er 1 bij.
3. Plaats de tegel omgedraaid naast je meest linkse gereedschap.
4. Wanneer alle condities van de missie in het gebied voldaan zijn, wordt 
    het gebied afgesloten.

Wanneer een missie vervolledigd werd:
1.  Draai de missie tegel open. Het gebied is nu afgesloten.
2. In afgesloten gebieden worden geen bladeren geplaatst en wordt niet 
    opgeschoond.
3. Blad tegels kunnen niet naar of uit afgesloten gebieden 
    geplaatst worden.

Meerdere missies kunnen 
tegelijkertijd aangekocht 
worden. De prijs neemt toe 
voor elke missie. 

Elke missies stemt overeen met een gebied in je tuin. 
Missies kunnen enkel voltooid worden in volgorde van je 
gereedschappen, links te beginnen.

Spelers strijden elke ronde voor een bonus. Om deze 
beloning te ontvangen:

Voor de opschoonfase plaats je de (        ) in het midden van 
de tafel.
Alle spelers racen om de opschoonfase als eerste af te 
ronden. De eerste speler grijpt de (         ).

Als alle speler klaar zijn met het opschonen van hun tuin, rolt 
de winnaar een dobbelsteen en kiest 1 bonus:

Sommige bonussen kunnen geblokkeerd worden door 
het spenderen van een zonfiche. Dit is optioneel voor 
elke speler die de bonus niet won.

Klaar voor een uitdaging? Paardenbloemen kunnen 
toegevoegd worden aan elke stapel (zoals jokers), maar 
hebben 3 verschillen:

Een stapel die een paardenbloem bevat moet in 
de afval container geplaatst worden.

Een stapel die een paardenbloem bevat vergt 1 
actie om naar de afval container te verplaatsen.

Een stapel die een paardenbloem bevat kan 
niet gewisseld worden en moet afgelegd 
worden.

Een joker blad vertegenwoordigt een blad type naar 
keuze en is daardoor ideaal in moeilijkere spellen.

Een geldige stapel bestaat uit blad tegels van 
hetzelfde type (of joker).

Alle containers hebben twee 
zijden. In een normaal spel 
gebruik je de containers met 
een enkel blad type. Voor een 
bijkomende moeilijkheid kan je 
gebruik maken van volgende 
optionele regels:

Voor de afwisseling kan je gebruik maken van de mix en match kaarten om willekeurig te bepalen met welke toevoegingen je zal spelen. Kies willekeurig 1 of 2 kaarten.

Geen geldige 
stapel

Geldige stapel voor 
de esdoorn container
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