
Een spel van Antoine Bauza

8+ jaar oud 2 tot 4 
spelers

Ca. 45
minuten

Welkom uwe 

Majesteit.

Dank u  

Hoogheid.

Als een blijk van mijn grote waardering 

voor uw welkome ontvangst en om onze 

handelsbetrekkingen te bezegelen, 

wens ik u dit zeer uitgelezen symbool 

van Yin en Yang aan te bieden.

Uwe Hoogheid, 

wat moeten 

we doen met 

dit monster?

Ik ben er 
zeker van 
dat u goed 

voor hem zult 
zorgen.

Dit dier is zo 

zeldzaam als de 

beroemde Witte 

Thee.

Ehm, dank u 
zeer uwe 
Majesteit, 
wat een 

bijzonder 
origineel 

geschenk… 
het is een…

Mijn adviseur zal u details over 

de verzorging en voeding geven.

Wat!?!
Hij eet de scheuten op die ik  

net geplant heb!

Deze bamboe soorten 

die u water moet geven 

groeien enkele cm  

per dag.

Het is een Chinese 
Reuzen Panda, 

hij is vreedzaam, 
zachtaardig 
en sterk, 

een nederige 
ambassadeur van het 

Chinese Volk.

Mijn echte baan is het zorgen 

voor de Zen tuinen van de Keizer 

en nu moet ik bamboe telen voor 

een reuzen teddy beer.

Kom terug hier! 

Kom terug zeg ik je!
Swoosh

chomp
chomp

chomp

chomp



Een lange tijd geleden, aan het Japanse Keizerlijke hof…

Na een lange reeks onenigheden zijn de diplomatieke 
betrekkingen tussen Japan en China eindelijk weer op 
de goede weg. Om dit verbond officieel te bezegelen 
heeft de Chinese Keizer aan de Japanse Keizer een 
heilig dier, een Reuzen Panda, als symbool van vrede 
geschonken.

De Japanse Keizer heeft zijn hofleden (de spelers) de 
moeilijke taak opgedragen om voor dit dier te zorgen 

door zijn bamboe tuin te onderhouden. De spelers zullen 
de percelen cultiveren, ze irrigeren en een van de drie 
bamboe soorten laten groeien (Groen, Geel en Roze) 
met hulp van de Keizerlijke tuinman.

Ze zullen de onstilbare honger van het heilige dier naar 
sappige en malse bamboe moeten verdragen…

De speler die het meeste bamboe laat groeien, zijn land 
het beste beheert en de kwetsbare Panda voedt wint 
het spel.

Spel Overzicht
Spel materiaal

• 28 Percelen
• 36 Groene Bamboe secties
• 30 Gele Bamboe secties
• 24 Roze Bamboe secties
• 20 Irrigatie kanalen
• 9 Verbeteringen
• 46 Opdracht kaarten
• 4 Individuele borden
• 8 Actie fiches
• 1 Weer dobbelsteen
• 1 Panda
• 1 Tuinman
• 1 spelregel boek

Japanse Les
Takenoko betekent letterlijk 
“Bamboe Scheut”, de 2 ideo-
grammen zijn gecombineerd 
met de gebruikelijke Japanse 
verbindings Kanji: [no]:

      Take     [no]      Ko

            

(Bamboe)         (Kind of Scheut)

In Takenoko zul je percelen 

cultiveren… …Ze Irrigeren…

…weer heeft zijn invloed… …En dit grote beestje ook…

…mooie bamboe laten groeien, met hulp 

van de Keizerlijke tuinman…

Werk ijverig en de 

Keizer zal je goed 

belonen!
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Spel Onderdelen
Neem voordat je begint met je eerste spel wat tijd om jezelf bekend te maken met 
de verschillende onderdelen van het spel en hun functie.

Voorbereiding
Leg de speciale “vijver tegel” u in het midden van het speelveld. Zet 
de tuinman v en de panda w figuren op dit perceel. Meng de overige 
Perceel tegels x om een trekstapel te vormen.
Leg de irrigatie kanaleny en verbeteringen (gesorteerd naar soort)
z naast deze trekstapel als reserve.
Leg de “Keizer” kaart { aan de kant en sorteer de overige kaarten 
per soort (perceel, tuinman, panda)| en schud deze om drie gedekte 
trekstapels te vormen.
Elke speler krijgt zijn individuele bord }, 2 actie fiches ~ en één 
kaart van elke soort  (elke speler houdt zijn kaarten geheim).

De langste speler begint het spel.

Percelen

De percelen zijn delen land 
waar bamboe groeit. Ze 
bestaan in drie kleuren: 
groen, geel en roze. Bamboe 
groeit niet op de speciale 
“vijver tegel”.

BamBoe

Er zijn drie soorten bamboe 
die overeenkomen met de 
kleuren van de percelen: 
groen, geel en roze.

IrrIgatIe

Bamboe scheuten hebben 
water nodig. Zonder dit is er 
geen groei! Gelukkig kunnen 
we de percelen irrigeren om 
ze van water te voorzien.

VerBeterIngen

De Verbeteringen verge-
makkelijken de groei van 
bamboe. Sommige percelen 
hebben een ingebouwde Ver-
betering en er zijn additionele 
Verbetering fiches.

tuInman

De Tuinman houdt toezicht 
op de bamboe en zorgt voor 
de juiste groei van zorgvuldig 
gecultiveerde bamboe perce-
len.

Panda

De reuzen panda zwerft vrij 
door de bamboe en heeft een 
vraatzuchtige honger naar 
sappige bamboe.

oPdrachten

Om de Keizer te plezieren 
moeten de spelers 3 verschil-
lende soorten opdrachten 
vervullen die winstpunten 
opleveren.

Weer doBBelsteen

Weersomstand igheden , 
bepaald door de Weer Dob-
belsteen, spelen een belang-
rijke rol in de ontwikkeling 
van de bamboe tuin.

KeIzer

In goede tijden bezoekt de 
Keizer de tuinen en roept een 
winnaar uit.
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Spelverloop
Beurten worden met de klok mee gespeeld.
Als een speler aan de beurt is moet hij twee taken uitvoeren in deze volgorde:    1) Bepaal Weersomstandigheden
           2) Voer acties uit en vervul opdrachten

1) Bepaal Weersomstandigheden

Waarschuwing: weer komt in het spel tijdens de tweede ronde van het spel. In de eerste ronde negeren de spelers deze stap en gaan direct verder met de volgende.
De speler rolt de Weer Dobbelsteen en voert het effect uit van de geworpen weersomstandigheid.

2) Voer acties uit en VerVul opdrachten

De speler moet twee acties uitvoeren die moeten worden gekozen uit vijf mogelijke 
acties.
OPMERKING: deze acties moeten van elkaar verschillen!
Om de keuze te bepalen legt de speler twee fiches op de overeenkomstige velden 
op zijn individuele bord.
De volgorde waarin de acties worden uitgevoerd is naar keuze van de speler.
Daarna geeft de speler de Weer dobbelsteen door naar links aan de volgende speler.
De vijf acties worden in meer detail op de volgende pagina’s beschreven.

zon
Een stralende zon schijnt in 
de bamboe tuin.

De speler krijgt een extra 
actie. Deze actie moet ver-
schillen van zijn twee reguliere 
acties. 

regen
Een fijne regen voedt de 
jonge bamboe scheuten.

De speler mag een Bamboe 
sectie op een geïrrigeerd per-
ceel naar keuze plaatsen, met 
een maximum van vier secties 
per perceel.

WInd
Een verfrissende bries waait 
door de bamboe tuin.

The player may, but is not 
required to, take two identical 
actions in this round (instead 
of two different actions).

storm
De hemel dondert en blik-
semt en jaagt de panda 
schrik aan.

De speler mag de panda 
op een perceel naar keuze 
zetten. Om de schrik te boven 
te komen eet het schuwe dier 
een bamboe sectie op.

BeWolKt
Grijze wolken hangen in 
de lucht. Geeft niets, het is 
tijd om door te gaan en wat 
onderhoud te plegen.

De speler kiest een Verbe-
tering fiche uit de reserve. 
Deze mag dan direct op een 
perceel gelegd worden of op 
zijn individuele bord gelegd 
worden (zie pagina 8). Als er 
geen Verbetering beschikbaar 
is mag de speler een andere 
weersomstandigheid naar 
keuze kiezen (zon, regen, 
wind of storm).

Als de speler een “?” rolt, mag 
de speler de weersomstandig-
heid kiezen die hij deze ronde 
wil gebruiken.

Percelen

De speler trekt drie percelen en kiest 
er één. 

IrrIgatIe Kanalen

De speler pakt een irrigatie kanaal uit 
de reserve. Deze kan direct gebruikt 
worden, of bewaard voor latere 
ronden.

tuInman

De speler verplaatst de tuinman in een 
rechte lijn in een richting naar keuze. Hij 
groeit een bamboe sectie op het per-
ceel waar hij eindigt, alsmede op alle 
aangrenzende percelen van dezelfde 
kleur. Onthoud: Secties groeien alleen 
in geïrrigeerde percelen.

Panda

De speler verplaatst de panda in een 
rechte lijn in een richting naar keuze. 
De panda eet een bamboe sectie op 
het perceel waar hij eindigt.

oPdracht

De speler trekt een opdracht kaart 
van een soort naar keuze en voegt 
deze aan zijn hand toe. 
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nee
naast één 
al gelegd 
perceel

Percelen
De speler trekt drie percelen, kiest er één en legt 
de andere twee gedekt terug bovenop de stapel in 
volgorde naar keuze.

Het perceel wordt dan gelegd volgens één of 
beide van de volgende twee regels:

• Het perceel grenst aan de speciale “vijver 
tegel”.

• Het perceel grenst aan twee al gelegde perce-
len.

Op elk perceel kan slechts één bamboe scheut 
groeien van dezelfde kleur als het perceel.

opmerking: De percelen naast de speciale “vijver 
tegel” en percelen met de waterpartij   verbetering 
worden direct geïrrigeerd! Een bamboe sectie 
wordt direct op het perceel geplaatst (zie hier nog-
maals).

Onafhankelijk van de kleur hebben sommige per-
celen ingebouwde verbeteringen (zie pagina 7).   

Irrigatie
De speler pakt een irrigatie kanaal uit de reserve of uit zijn voorraad.
Irrigatie uit de reserve kan direct worden gebruikt, of bewaard voor 
latere ronden. Als een speler een irrigatie kanaal in zijn voorraad heeft, 
kan hij deze tijdens zijn beurt gebruiken, zonder dat dit een actie kost. 
Irrigatie wordt op de grens tussen twee percelen gelegd en vormt een 
netwerk dat altijd begint vanuit een hoek van de speciale “vijver tegel”. 
De randen van de speciale “vijver tegel” kunnen niet voor irrigatie kana-
len gebruikt worden.

Een perceel is geïrrigeerd als het aan een van de volgende voorwaarden 
voldoet:

1) Het grenst aan de speciale “vijver tegel”, waardoor het direct geïr-
rigeerd is.

2) Tenminste een van de zes zijden grenst aan een irrigatie kanaal.
3) Het een waterpartij verbetering heeft.

Als een perceel voor de eerste keer wordt geïrrigeerd, wordt er een 
bamboe sectie van dezelfde kleur op geplaatst.
Een perceel krijgt deze eerste scheut slechts één keer.
Als een irrigatie kanaal twee percelen tegelijk irrigeert, wordt op elke een 
bamboe sectie geplaatst.

Tuinman
De speler verplaatst de tuinman in een rechte lijn een over 
aantal percelen naar keuze in een richting naar keuze. De 
tuinman mag alleen over percelen bewegen, niet over lege 
ruimtes tussen de percelen.
Hij groeit een bamboe sectie op het perceel waar hij eindigt, 
alsmede op alle aangrenzende percelen van dezelfde kleur.

Als een perceel bamboe heeft met een hoogte van vier sec-
ties wordt geen sectie geplaatst, omdat 4 secties de maxi-
mum hoogte van een bamboe scheut is.

opmerking: op niet-geïrrigeerde percelen groeit geen 
bamboe...

In Groen, toegestane locaties.
In Rood, incorrecte locaties.

Irrigatie kanaal 
plaatsen

Verplaats de 
Tuinman

Groei op 
het nieuw 

geïrrigeerde 
perceel

Groei op het 
perceel van de 
Tuinman en de 
aangrenzende 

van dezelfde kleur 
(geïrrigeerd)

Belangrijk: elke speler is eigenaar van de onderde-
len op zijn individuele bord, maar alle onderdelen in de 
bamboe tuin (percelen, irrigatie kanalen, verbeteringen 
en bamboe secties) zijn gezamenlijk voor alle spelers.

nee
naast één 
al gelegd 
perceel

GeïrriG-
eerd

Niet 
GeïrriG-

eerd

Nee
perceel niet 
geïrrigeerd

+1

+1 +1

Ja
naast de 

vijver
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Ja
naast twee 
al gelegde 
percelen

nee
naast één 
al gelegd 
perceel

nee
naast één 
al gelegd 
perceel

Ja
naast de 

vijver

Ja
naast de 

vijver

Ja
naast de 

vijver

GeïrriG-
eerd

GeïrriG-
eerd

GeïrriG-
eerd

GeïrriG-
eerd



Panda
De speler verplaatst de panda in een rechte lijn over een 
aantal percelen naar keuze in een richting naar keuze. De 
panda mag alleen over percelen bewegen, niet over lege 
ruimtes tussen de percelen.

De panda eet een bamboe sectie op het perceel waar hij 
eindigt.

De speler legt deze Bamboe sectie op zijn individuele bord. 
Deze kan gebruikt worden om een Panda opdracht te ver-
vullen.

Opdrachten
De speler trekt een opdracht kaart van een soort naar keuze 
en voegt deze aan zijn hand toe.

herinnering: een speler mag maximaal 5 kaarten op handen 
hebben. Als een speler vijf kaarten op handen heeft mag hij 
geen zesde trekken. Hij moet tenminste één opdracht ver-
vullen voordat hij een nieuwe kaart mag trekken.

Perceel oPdrachten

Deze kaarten stellen drie of vier aan-
grenzende percelen voor.

Om deze opdracht te vervullen moet 
de aangegeven configuratie in de 
bamboe tuin voorkomen.

Belangrijk: om geldig te zijn moet 
de configuratie bestaan uit geïrri-
geerde percelen. 

tuInman oPdrachten

Deze kaarten stellen voor:
• een bamboe scheut van vier secties 

met een verbetering, of
• een bamboe scheut van vier secties 

zonder verbetering, of
• een groep van meerdere bamboe 

scheuten van drie secties zonder 
restricties over verbeteringen.

Om deze opdracht te vervullen moet 
de aangegeven configuratie in de 
bamboe tuin voorkomen.

Panda oPdrachten

Deze kaarten stellen 2 of 3 bamboe 
secties voor.

Om deze opdracht te vervullen moet 
de speler de benodigde secties op zijn 
individuele bord hebben. Deze secties 
worden terug in de reserve gelegd 
nadat de opdracht vervuld is.

Panda verplaating

De Panda eet een 
bamboe sectie op 
het perceel waar 

hij eindigt

details over de verplaatsing
• De Tuinman en de Panda kunnen op de speciale 
“vijver tegel” eindigen of deze oversteken.
• Ze kunnen geen lege ruimtes tussen percelen 
oversteken en moeten stoppen voor de lege ruimte.
• Om hun actie te kunnen gebruiken (Tuinman of 
Panda), moet een speler ze verplaatsen.

Opdrachten vervullen
Dit telt niet als een actie. 
Een speler mag een opdracht op elk moment tijdens zijn 
beurt vervullen als aan de voorwaarden aangegeven op 
kaart wordt voldaan. Om een opdracht te vervullen legt de 
speler de kaart open voor zich neer.
Het is mogelijk om meerdere opdrachten tijdens dezelfde 
beurt te vervullen.

Belangrijk: een vervulde opdracht gaat nooit verloren, 
zelfs als de configuratie in de tuin veranderd. Het volstaat 
dat aan de voorwaarden op de kaart wordt voldaan op het 
moment dat de opdracht vervuld werd.
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Verbeteringen
De verbeteringen kunnen zijn ingebouwd in een perceel (in dat geval 
staat de verbetering afgedrukt op de perceel tegel) of kunnen worden 
geplaatst als een speler een Verbetering fiche heeft gekregen dankzij 
de “Bewolkt” weersomstandigheid. Als een speler een verbetering in zijn 
voorraad heeft, kan hij deze tijdens zijn beurt gebruiken, zonder dat dit 
een actie kost.

Verbeteringen kunnen alleen worden geplaatst op percelen waar nog geen bamboe 
groeit (dit zijn percelen die net geplaatst zijn die niet zijn geïrrigeerd en percelen 
waar de Panda net alles heeft opgegeten!).

Elk perceel kan slechts één Verbetering hebben (ingebouwd of geplaatst) en het is 
niet mogelijk om deze later te veranderen.

Een bamboe scheut van 4 
groot op een perceel met 
meststof Verbetering.

Een bamboe scheut van 4 op 
een perceel zonder Verbete-
ring.

Tenminste 4 groene bamboe 
scheuten van exact 3 secties 
elk op percelen (aangrenzend 
of niet) met of zonder Verbe-
teringen.

De percelen moeten in de bamboe tuin voorkomen als aangegeven 
op de kaart en al deze percelen moeten geïrrigeerd zijn.

Om deze opdrachten te vervullen moeten de aangegeven secties door de panda zijn opgegeten in de 
beurten van de speler en worden deze terug in de reserve gelegd nadat de opdracht vervuld is.

WaterPartIJ

De waterpartij geeft de bamboe op het perceel al het water dat 
het nodig heeft. Daardoor hoeft dit perceel niet geïrrigeerd te 
worden en profiteert automatisch van de plaatsing van de eerste 
sectie (zie Irrigatie).

Waarschuwing: een waterpartij kan onder geen enkele omstan-
digheid gebruikt worden als het begin van een irrigatie netwerk.

regel Voor geVorderde spelers
Als een speler een nieuwe opdracht kaart trekt die al voorkomt in de bamboe tuin, 
moet hij deze afleggen en een nieuwe kaart van dezelfde soort trekken.

omheInIng

De omheining beschermt het 
bamboe op het perceel. De panda 
mag erover bewegen of stoppen, 
maar kan er geen bamboe eten.

meststof

Meststof vergroot de groei van 
bamboe op het perceel. Elke keer 
als de bamboe groeit worden twee 
secties geplaatst in plaats van één 
(het maximum van 4 secties in acht 
nemend).
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Individuele borden 

overzicht van de 
weersomstandigheden

overzicht van de acties

Irrigatie kanalen 
voorraad

gegeten bamboe voorraad

Verbeteringen 
voorraad
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Advies AAn nieuwe tuinmAnnen

Geen groene vingers? Hier zijn enkele tui-
nier tips:
- Leg zeker een perceel in je eerste beurt: 
je zult een stuk land nodig hebben om te 
kunnen beginnen met werken!
- Je kan irrigatie kanalen opslaan. Gebruik 
deze mogelijkheid! Je zult zien dat water 
snel opraakt tijdens het spel.
- Als je het moeilijk vind om de spelregels 
te lezen, kun je het eerste spel spelen 
zonder weersomstandigheden. Het zal 
iets minder leuk zijn, maar geeft je wel de 
kans om jezelf met de rest van de spelme-
chanismen bekend te maken!

wAt Als onderdelen op zijn?
- De bamboe secties in de doos zouden 
genoeg moeten zijn voor de meeste spe-
lers, maar als een speler secties tekort 
komt kun je tijdelijk secties van een andere 
kleur gebruiken voor de scheut!

- Als er minder dan 3 percelen in de stapel 
zitten, geeft de actie je de keuze tussen de 
resterende twee percelen (of je moet het 
laatste perceel nemen). Als er geen per-
celen of irrigatie kanalen meer zijn, kun je 
de bijbehorende actie niet kiezen.
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Einde van het spel
De voorwaarden voor het einde van het spel verschillen naar gelang het aantal 
spelers:

• 2 spelers: als een speler zijn negende negende opdracht, begint de laatste ronde.

• 3 spelers: als een speler zijn negende achtste opdracht, begint de laatste ronde.

• 4 spelers: als een speler zijn negende zevende opdracht begint de laatste ronde.

De speler die het begin van de laatste ronde inluidt krijgt de speciale “Keizer” kaart (2 punten waard) 
en maakt zijn beurt af.

opmerking: Een speler mag nog steeds andere opdrachten 
vervullen in zijn beurt nadat hij de laatste ronde heeft ingeluid.

De andere spelers krijgen dan elk een laatste beurt waarin ze 
kunnen proberen om opdrachten te vervullen om hun score 
te verbeteren.

Tenslotte beloont de Keizer de dienaar die dit het meest ver-
diend na een grondige inspectie:

Elke speler telt het aantal punten aangegeven op de ver-
vulde opdrachten tijdens het spel. Kaarten die nog op de 
hand zijn hebben geen waarde.

De speler met de hoogste score wint het spel en krijgt de 
felicitaties van de Keizer.

In geval van een gelijk spel, wint de speler met de 
meeste punten aan Panda opdrachten. Als dit ook gelijk 
is, delen deze spelers de overwinning...
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