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Voorwoord 
Bedankt voor het lezen van de Asante strategy guide van bordspeltheorie.nl. In deze 
strategy guide delen we tips, tactieken en strategieën voor het spel Asante. We gaan er 
vanuit dat je de spelregels van Asante al kent.  

In hoofdstuk I van deze strategy guide delen we de kern van iedere goede Asante 
strategie. In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op hoe sterk alle verschillende 
kaarten in Asante zijn. In hoofdstuk III bespreken we gevorderde tactieken om het je 
tegenstander moeilijker te maken. Ten slotte is er een addendum waarin we vier extra 
spelregels suggereren die het spel volgens ons eerlijker en leuker maken en geven we 
antwoord op veel gestelde vragen over de regels van Asante. 
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I. Kernstrategie: Speel goede kaarten, koop goedkoop 
en verkoop duur 
 

Asante is een kaartspel en net als in ieder ander kaartspel is het in Asante belangrijk 
om goede kaarten te vinden en te spelen. Daarnaast is Asante ook een handelsspel, en 
de essentie van ieder handelsspel is om zoveel mogelijk winst te maken bij het 
verhandelen van je handelswaar. De essentie van iedere goede Asante strategie is dus: 
speel goede kaarten, koop goederen zo goedkoop mogelijk en verkoop ze zo duur 
mogelijk. 

 

Speel goede kaarten 
Om goede kaarten te spelen, moet je eerst goede kaarten zoeken en vinden. In Asante 
mag je aan het begin van iedere beurt een kaart trekken voor een actie. Als je de kaart 
niet wil, mag je voor een actie de kaart wegleggen en een nieuwe kaart trekken. Dit mag 
je blijven doen totdat je acties op zijn. 

  

 

 

Het trekken van een kaart voor een actie is een goede deal. Ter vergelijking: met het 
juwelenkistje kan een speler voor drie acties, twee kaarten trekken. Dit komt neer op 
anderhalve actie per kaart (en eigenlijk nog meer, als je meerekent dat de speler ook 
een kaart en een actie betaald wanneer hij het juwelenkistje neerlegt.) We raden 
daarom aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om aan het 
begin van de beurt een kaart te pakken.  

  

 

 

Wees ook niet bang om een kaart die je trekt weg te leggen en een nieuwe kaart te 
trekken. Er zitten grote verschillen in hoe goed de kaarten zijn in Asante; hier gaan we 
in hoofdstuk II dieper op in. Maar vier acties gebruiken om een goede kaart te trekken 
is vaak beter dan met een actie een slechte kaart trekken, omdat de goede kaarten in 
Asante zóveel beter zijn dan de minder goede kaarten. Daarbovenop verschilt hoe goed 
verschillende kaarten in Asante zijn sterk per situatie en de juiste kaart voor een 
bepaalde situatie is vaak goud waard. 

 

Tip: Maak zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid 
aan het begin van je beurt een kaart te pakken. 

Tip: Wees niet bang om tijdens de kaarten trekken fase 
meerdere kaarten te bekijken. 
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Koop goedkoop 
Goederen kopen hoeft in Asante niet duur te zijn. Sterker nog, er zijn veel kaarten die 
je de mogelijkheid geven om aan goederen te komen zonder hier goud voor te betalen. 
Kameel, smokkelaar, bootgids, Voodoopop en Mancala zijn hier allemaal voorbeelden 
van. Het beste is om je goederen met dit soort kaarten gratis te verkrijgen, want op die 
manier is de opbrengst van de verkoop van deze goederen pure winst. 

  

 

Daarnaast kun je goederen goedkoop kopen met goederenkaarten waar slechts één of 
twee of vier goederen op staan afgebeeld. Bij deze kaarten betaal je namelijk één goud 
voor één goed. Dit is bijna twee keer zo goedkoop als bij de kaarten waar drie goederen 
op staan afgebeeld; daar betaal je vijf goud voor drie goederen.  

 

Verkoop duur 
Wanneer je goederen verkoopt, wil je juist wel gebruik maken van de goederenkaarten 
met drie goederen. Die geven je namelijk twaalf goud voor drie goederen, oftewel vier 
goud per goed. De kaarten waar vier goederen op staan afgebeeld geven je bijna 
evenveel, namelijk vijftien goud voor vier goederen. Maar de kaarten met een of twee 
goederen geven je significant minder: drie goud per goed. Goederen verkopen kun je 
dus het beste doen met de kaarten waar drie of vier goederen op staan afgebeeld. 

  

 

 

Bij het onderwerp kaarten verkopen verdient Aardewerk het ook om genoemd te 
worden. Aardewerk geeft meer geld per goed naarmate je in staat bent meer 
verschillende goederen aan te bieden. De maximale opbrengst van aardewerk is twintig 
goud voor zes verschillende goederen, oftewel ongeveer 3.3 goud per goed. Dit is 
stukken minder dan met de goederenkaarten waar drie of vier goederen op staan 
afgebeeld, maar hier staat tegenover dat het niet uitmaakt welke goederen je aanbiedt. 

 

 

 

 

Tip: Verkrijg goederen gratis met behulp van personenkaarten 
en voorwerpen, of goedkoop met behulp van kaarten waar 
een, twee of vier goederen op staan afgebeeld. 

Tip: Verkoop goederen met behulp van goederenkaarten 
waar drie of vier goederen op staan afgebeeld. 
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Ten slotte 
Onthoud dat Asante een race is met je tegenstander. Dit betekent ten eerste dat je jouw 
strategie zo snel mogelijk uit wilt voeren. Daarom is het belangrijk om iedere beurt al 
je acties te gebruiken. In Asante krijg je een goud wanneer je een beurt beëindigd terwijl 
je twee acties niet gebruikt heb, maar dit is een hele slechte deal. Met behulp van 
personen-, dieren- en goederenkaarten kun je veel meer goud per actie verdienen.  

  

 

 

Ten tweede is het in een race belangrijk om rekening te houden met wat je tegenstander 
kan doen. In hoofdstuk III van deze strategy guide gaan we dieper in op wat dit betekent 
in Asante.  

 

  

Tip: Probeer iedere beurt al je acties te gebruiken. 
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II. De kaarten in Asante 
Nu we de basisstrategie hebben doorgenomen, is het tijd om te kijken naar de 
verschillende kaarten in Asante. Asante bevat personenkaarten, dierenkaarten, 
voorwerpen, goederenkaarten en Heilig gebiedkaarten. In het eerste deel van dit 
hoofdstuk kijken we naar hoeveel kaarten van elk type er in het spel zitten. In het 
tweede deel vergelijken we de personenkaarten, dierenkaarten en voorwerpen met 
elkaar en bespreken we hoe goed de kaarten ten opzichte van elkaar zijn. Ten slotte 
bespreken we in het derde en laatste deel op basis van de goederenkaarten welke 
goederen het beste zijn om te kopen. 

 

Welke kaarten zitten er in Asante? 
Voor de meeste kaartspellen geldt dat er slechts een aantal van elke soort zijn. Hoeveel 
dat precies zijn is van belang als je inschattingen maakt van welke kaarten je gaat 
trekken. Bij de meeste spellen staat de verdeling van de kaarten in de spelregels, maar 
helaas niet bij Asante. Daarom hebben wij voor je uitgezocht hoeveel kaarten van elke 
soort zijn. 

 

Personenkaarten 

 
 

Er zijn in totaal 34 personenkaarten, waarvan 17 uniek. Van elke personenkaart zitten 
er 2 exemplaren in het spel. Met uitzondering van de Geestverdrijver en de Genezer, 
daarvan zitten er van elk slechts 1 in het spel, en de Dierkundige, waar 4 exemplaren 
van zijn. 
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Dierenkaarten 

 
 

Er zijn in totaal 14 dierenkaarten in Asante. Van elke dierenkaart zitten er 2 exemplaren 
in het spel. Dat betekent dat er 7 unieke dierenkaarten zijn. 
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Voorwerpenkaarten 

 
 

Er zijn 14 voorwerpenkaarten in het spel, waarvan 8 unieke voorwerpen. Van elk 
voorwerp zitten 2 exemplaren in het spel, met uitzondering van de Voodoopop en de 
Dodensieraden, waarvan slechts 1 exemplaar in het spel zit. 
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Goederenkaarten 

 
Er zitten in totaal 35 goederenkaarten in het spel. Er zijn 6 kaarten met vier dezelfde 
goederen erop, voor elke soort 1. Er zijn 9 kaarten met twee dezelfde goederen erop, 
voor elke soort 1. Er zijn 3 kaarten met twee pakjes (jokers) erop. Er zijn 8 kaarten met 
een goed erop, voor elke goederensoort 1 en 2 met pakjes (jokers). 
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Daarnaast zijn er 12 kaarten met drie verschillende goederen erop, waarbij van elke 
kaart 2 exemplaren zijn en er in totaal dus 6 unieke kaarten zijn met drie verschillende 
goederen. In sectie drie van dit hoofdstuk bespreken we wat dit betekent voor welke 
(combinaties van) goederen je het beste kunt kopen. 
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Heilig gebiedkaarten 

 

Ten slotte zijn er 15 heilig gebiedkaarten; 5 unieke en van elke soort 3 exemplaren. 
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Welke personen-, dieren- en voorwerpkaarten zijn het best? 
Hoe goed de verschillende kaarten in Asante zijn, is natuurlijk afhankelijk van de 
situatie. Desalniettemin is het mogelijk om een algemene ranking te maken van de 
kaarten in Asante. De ranking die wij voorstellen is op basis van twee assen: hoe sterk 
het effect is van de eigenschappen van de kaart en hoe situationeel de kaart is. Een effect 
is sterk als je er bijvoorbeeld veel kaarten of veel goederen van krijgt. Situationaliteit 
beschrijft in welke mate de kracht van een kaart afhangt van de situatie. Sommige 
kaarten kun je bijvoorbeeld alleen spelen als je tegenstander een voorwerpkaart heeft 
liggen; deze kaarten zijn situationeler dan kaarten die je ten alle tijden kunt spelen. Een 
kaart die in iedere situatie hetzelfde effect heeft, is totaal niet situationeel. Over het 
algemeen zijn niet-situationele kaarten die een heel sterk effect hebben de beste 
kaarten. 

In de onderstaande matrix hebben we de kaarten ingedeeld op basis van hoe sterk en 
hoe situationeel ze zijn. Het rode kwadrant bevat de situationele kaarten met een zwak 
effect, het gele kwadrant de niet-situationele kaarten met een zwak effect, het blauwe 
kwadrant de situationele kaarten met een sterk effect en het groene kwadrant de niet-
situationele kaarten met een sterk effect. We bespreken de kaarten in detail per 
kwadrant. 
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Het groene kwadrant: Niet-situationele kaarten met een sterk effect  

Shango beeld 

De beste kaart in Asante is het Shango beeld. Zoals beschreven 
in hoofdstuk I is het in Asante enorm belangrijk om goede kaarten te vinden 
en geen enkele kaart versnelt dit proces meer dan Shango beeld. Zonder 
Shango beeld kun je aan het begin van je beurt drie kaarten bekijken en er 
een houden voor drie acties; met Shango beeld kost dit maar twee acties, dus 

zelfs als je maar drie kaarten bekijkt met het Shango beeld maak je al winst. Bovendien 
in het effect van het Shango beeld onafhankelijk van de situatie waarin die gespeeld 
wordt. 
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Meerkatten 

Meerkatten is de beste dierenkaart van Asante. Je speelt hem in de beurt van 
je tegenstander, waardoor hij geen actie kost en niet kan worden 
tegengehouden door de Dierkundige. Daarnaast krijg je er vier kaarten van, 
dat is meer dan van welke kaart dan ook (behalve de Houtsnijder in sommige 

situaties). Meerkatten is wel enigszins situationeel omdat je hem pas mag spelen nadat 
je tegenstander kaarten heeft getrokken buiten de kaarten-trekfase, maar omdat 
kaarten trekken een belangrijk onderdeel is van iedere goede strategie in Asante, zal je 
tegenstander hoogstwaarschijnlijk proberen kaarten te trekken. De Meerkatten kun je 
dus bijna altijd snel spelen. 

Dierkundige 

De Dierkundige is een van de beste kaarten van Asante. De kaart kost niet 
alleen geen actie, omdat je hem in de beurt van je tegenstander speelt, je zorgt 
ervoor dat je tegenstander een actie en een goede kaart kwijt is. Dat is dubbel 
mazzel. Dierkundige is enigszins situationeel omdat je moet wachten totdat 

je tegenstander een (goede) personen- of dierenkaart speelt, maar aangezien je 
tegenstander graag goede kaarten wil spelen, komt dit wel vaak voor.  

Genezer 

De Genezer is een sterke kaart. Als je hem speelt kan je voor waarschijnlijk 
niet al te veel geld goede kaarten kopen. Mocht je tegenstander wel veel geld 
bieden, dan kan je de kaarten verkopen en heb je een goede voorsprong in 
goud. Beide situaties zijn goed. Een nadeel aan de genezer is dat er niet altijd 

goede kaarten op de aflegstapel liggen. Hij heeft daarom niet altijd een sterk effect. 

Kameel 

Kameel levert twee gratis goederen op. Helaas kiest je tegenstander welke 
goederen je krijgt. Dit is desalniettemin een sterk effect, omdat twee 
goederen normaal gesproken tenminste zes goud opleveren. 

 

Smokkelaar 

De Smokkelaar is een kaart die goed is, onafhankelijk van de situatie. De 
verwachte waarde van de kaart is anderhalf gratis goederen, en je kunt zelf 
kiezen hoeveel risico je hierbij neemt door alle goederen in een hand te nemen 
of ze te verspreiden. 

Juwelenkistje 

Een essentieel onderdeel van een goede strategie is goede kaarten spelen. Met 
het Juwelenkistje kan je twee kaarten trekken. Dit is dus een heel sterk 
voorwerp. Het juwelenkistje is wel duur om te gebruiken: de twee kaarten 
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kosten drie acties. Dat laat weinig acties over om kaarten mee te spelen. Met name in 
de beginfase van het spel is een Juwelenkistje erg sterk. 

Gorilla 

 De Gorilla is een van de aanvalsdierenkaarten. Ongeacht de situatie zorgt de 
Gorilla ervoor dat jij drie kaarten wint ten opzichte van je tegenstander. Dat 
is heel goed, omdat veel goede kaarten trekken en spelen essentieel is aan een 
goede strategie. De sterkte van de Gorilla is afhankelijk van het aantal kaarten 

van je tegenstander. Als je tegenstander heel veel kaarten heeft, is de Gorilla minder 
sterk omdat de kans dan groter is dat je teenstander slechte kaarten heeft waarvan hij 
het niet erg vindt om ze af te leggen. 

Hoornblazer 

Ongeacht de situatie, levert de Hoornblazer je twee kaarten op, wat goed is. 
Dat je de aflegstapel door de trekstapel moet schudden heeft doorgaans 
weinig effect. Alleen als je de Genezer hebt, of als er veel kaarten in de 
aflegstapel liggen waarvan jij (niet) wil dat ze terugkomen in de trekstapel, 

hoef je hier rekening mee te houden. 

Spoorzoeker 

De Spoorzoeker is een prima kaart. Je mag er een dierenkaart mee trekken 
en deze vervolgens gratis spelen of op hand nemen. De meeste dierenkaarten 
zijn vrij goed, dat maakt de Spoorzoeker ook vrij goed. Hij is wel enigszins 
situationeel, omdat een aantal dierenkaarten situationeel zijn. 

 

Het blauwe kwadrant: Situationele kaarten met een sterk effect 

Onderhandelaar 

De Onderhandelaar heeft een sterk effect. Per saldo krijg je 
van de Onderhandelaar twee goederen cadeau, maar belangrijker nog is dat 
hij het spelen van goederenkaarten makkelijker maakt, en goederenkaarten 
leveren de meeste winst op in Asante. Om de Onderhandelaar optimaal te 

gebruiken heb je wel tenminste twee goederenkaarten in je hand nodig. 

Houtsnijder 

Houtsnijder is vrij situationeel omdat de sterkte van het effect afhangt van de 
inhoud van jouw marktkraam en die van je tegenstander. Maar, als je een 
goederenkaart hebt met drie losse goederen erop, kun je die vaak kopen en 
daarmee twee of drie kaarten pakken. Dus het is redelijk makkelijk om een 

situatie te creëren waarin de Houtsnijder sterk is. 
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Kolonist 

De Kolonist kan er goed zijn: in het beste geval levert het spelen van de 
Kolonist je een goed, twee handkaarten en drie goud op. Maar deze voordelen 
zijn vrij situationeel: om van alle eigenschappen gebruik te kunnen maken, 
moet je meer goederen, meer handkaarten én meer goud hebben dan je 

tegenstander. Een dergelijke situatie is niet gemakkelijk te creëren, maar je kunt er vaak 
wel voor zorgen dat je aan een of twee van de voorwaarden van de Kolonist voldoet. 

Nomade 

Het effect van de Nomade is potentieel erg sterk. In het allerbeste geval krijg 
je er zes gratis goederen voor. Deze situatie komt helaas bijna nooit voor. 
Maar ook drie gratis goederen is sterk. De Nomade is alleen sterk wanneer je 
tegenstander (veel) meer goederen in zijn marktkraam heeft dan jij. 

Chimpansee 

De Chimpansee kan een heel sterke kaart zijn. Als je tegenstander één 
voorwerp heeft liggen en dit voorwerk is sterk, kun je dit voorwerp stelen met 
de Chimpansee. Als je tegenstander meerdere voorwerpen heeft liggen dan 
wordt Chimpansee minder sterk, maar aangezien de meeste voorwerpen 

redelijk goed zijn, is de Chimpansee zelden zwak. 

Afrikaanse buffel 

De Afrikaanse buffel is vergelijkbaar met de Chimpansee. Een voorwerp 
vernietigen is sterk omdat voorwerpen vaak sterk zijn. De Afrikaanse buffel 
wordt, in tegenstelling tot de Chimpansee, niet zwakker wanneer je 
tegenstander meerdere voorwerpen heeft. Hier staat tegenover dat je het 

voorwerp niet van je tegenstander krijgt en dat sommige voorwerpen niet eenmalig te 
gebruiken zijn (het Shango beeld en bijvoorbeeld kamelenhaarborstel als je geen 
goederen in je marktkraam hebt). 

 

Het gele kwadrant: Niet-situationele kaarten met een zwak effect 

Voodoopop 

De Voodoopop levert in twee beurten een goud en goed naar 
keuze ten opzichte van je tegenstander op. Dit effect is matig sterk. Omdat de 
Voodoopop een voorwerp is, kun je dit effect wel blijven herhalen waardoor 
je op de lange termijn veel waarde kunt genereren. 
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Mancala 

De Mancala is een matig sterk voorwerp. Er zijn 35 goederenkaarten en in 
totaal 62 andere kaarten. Je krijgt dus gemiddeld 1/3 goed en 2/3 goud per keer 
dat je de Mancala speelt. Dit is gemiddeld minder dan wanneer je de 
Voodoopop speelt, maar hier staat tegenover dat je bij de Voodoopop altijd 

twee beurten nodig hebt om een goed te verkrijgen terwijl dit met de Mancala in één 
beurt kan (als je geluk hebt). 

Cartograaf 

De Cartograaf is afhankelijk van welke kaarten in het midden liggen, maar 
doorgaans matig sterk.  

 

 

Dodensieraden 

Een extra actie is matig sterk maar wel bijna altijd handig. Natuurlijk moet je 
goede kaarten hebben om iets te maken van je extra actie, maar zeker later in 
het spel komt een extra actie vaak goed van pas. Met name in combinatie met 
een voorwerp dat veel acties kost, zijn de Dodensieraden erg goed. 

Verkenner 

Het effect van de Verkenner is zwak. Een goederenkaart trekken is niet sterk 
en ook al mag je een goed noemen die op de kaart goederenkaart moet 
voorkomen, zul je vaak niet precies de kaart krijgen waar je naar op zoek was. 

 

Kluizenaar 

De Kluizenaar is een matig goede kaart. Je kunt met de Kluizenaar in je hand 
eenvoudig vier goud verdienen; speel de kaart aan het begin van je beurt, 
zonder iets anders te doen en krijg vier goudstukken. Maar vier goud voor vijf 
acties is aan de zwakke kant. 

Landkaart 

De Landkaart is een vrij zwakke kaart. De effecten van de Heilig 
gebiedkaarten zijn middelmatig en je moet geluk hebben om het effect te 
krijgen wat je nodig hebt. Daarnaast mag je je eigen Heilig gebiedkaarten niet 
meer spelen. Landkaart kun je het beste gebruiken wanneer je simpelweg 

niets anders te doen hebt. 

Flamingo 
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De Flamingo is zwak. Het effect is vooral nuttig wanneer je tegenstander 
weinig tot geen kaarten heeft omdat hij dan alleen kaarten mag trekken in 
zijn beurt.  

Het rode kwadrant: Situationele kaarten met een zwak 
effect 

Kamelenhaarborstel 

Een goed ruilen is een sterk effect, maar twee acties is 
hiervoor erg duur. Bovendien hoef je niet zo vaak goederen te ruilen dus je 
zult Kamelenhaarborstel niet iedere beurt kunnen gebruiken.  

 

Handelaarster 

De Handelaarster is een middelmatig sterke kaart. Ze kost geen actie, wat erg 
goed is, maar je bent volledig afhankelijk van de goederenkaarten die je 
tegenstander speelt. Je moet maar net geluk hebben dat je tegenstander 
precies de kaart speelt waar jij de goederen van hebt liggen, of de goederen 

van wilt kopen. 

Bootgids 

De Bootgids is een matig sterke kaart. Als je speelt zonder maximum aantal 
handkaarten, is het mogelijk om veel goederen te krijgen door de Bootgids te 
spelen, maar dat kost je wel veel. Doorgaans kun je er wel twee of zelfs drie 
goederen mee krijgen, maar de kosten hiervoor zijn nogal hoog. 

Geestverdrijver 

De Geestverdrijver kan een goede kaart zijn. Door deze kaart kan je immers 
een hele goede personenkaart twee keer spelen. Hiervoor moet je natuurlijk 
wel een goede personenkaart op hand hebben. Maar wanneer je een 
Geestverdrijver speelt en je neemt je goede personenkaart terug op je hand, 

weet je tegenstander wel dat je deze kaart hebt. En daar kan hij dan zijn spel op 
aanpassen, waardoor de kaart minder goed wordt.  

Aardewerk 

Als je weinig goederenkaarten hebt om je goederen te verkopen kan het 
Aardewerk goed van pas komen. Het Aardewerk is echter niet zo voordelig. 
Als je zes verschillende goederen weet te verkopen met het Aardewerk, krijg 
je nog steeds maar ongeveer 3.2 goud per goed. Dit is ruim minder dan 

wanner je goederen verkoopt met een kaar met drie goederen erop (4 goud per goed) 
of met vier goederen erop (3.75 goud per goed). Aardewerk is vooral sterk in de 
eindfase, wanneer je niet meer kunt wachten tot je de juiste goederenkaarten op hand 
hebt om je goederen te verkopen. 
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Matres 

De Matres levert twee keer zoveel goud als acties op. Dat klinkt mooi, maar 
dat is in het meest gunstige geval zes goud. In de meeste gevallen heb je één 
of geen voorwerpen voor je liggen, in welk geval de Matres een zwak effect 
heeft. 

Verver 

Het effect van de Verver is sterk maar veel te duur en ook nogal beperkend. 
Je betaalt een actie per goed dat je ruilt, je moet per se álle goederen die je 
hebt van een soort omruilen en je mag alleen maar verschillende goederen 
hiervoor terugpakken. Door deze beperkingen komt de Verver bijna nooit 

goed uit. 

Schildpad 

De Schildpad is bijna nooit sterk omdat je acties moet betalen voor alle 
voorwerpen die je van je tegenstander wilt gebruiken. Er is één situatie 
waarin de Schildpad wel uitzonderlijk sterk is, namelijk wanneer je 
tegenstander een Voodoopop met een goud erop heeft liggen. In dit geval kun 

je zijn Voodoopop spelen en het goud in de voorraad leggen, waardoor jij een goed naar 
keuze krijgt in plaats van hij. 
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Welke goederenkaarten zijn het best? 
In het eerste deel van dit hoofdstuk bespraken we hoeveel kaarten er van elke 
kaartsoort zijn. Opvallend is dat er slechts 6 unieke kaarten met drie verschillende 
goederen zijn, omdat er 20 verschillende combinaties van drie goederen mogelijk zijn 
met de zes goederensoorten van Asante. 

 

Dat niet alle mogelijke combinaties van goederen op de kaarten staan, heeft invloed op 
welke goederen je het beste kunt kopen in Asante. Want hoewel elk goed komt op drie 
kaarten voorkomt, komen niet alle combinaties van goederen voor. Een zout komt 
bijvoorbeeld nooit voor met een fruit of een doek. Als je een zout hebt liggen en je een 
goed mag kopen, dan wil je dus eigenlijk niet kiezen voor fruit of doek. Liever kies je 
dan voor een leer, thee of zilver, want deze goederen komen allemaal op twee kaarten 
samen met zout. 

http://bordspeltheorie.nl/asante-hoeveel-kaarten-zijn-er-van-elke-soort/
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Voor thee geldt net wat anders. Heb je thee met fruit en doek, dan bestaat er maar één 
kaart waarmee je deze kunt verkopen. Hetzelfde geldt voor thee met leer en thee met 
zilver. Maar de combinatie thee en zout komt op twee kaarten voor. Als je een thee hebt 
en je mag een goed kopen, kies je dus voor zout. Hetzelfde geldt als je een leer of een 
zilver hebt liggen. Voor fruit en doek geldt dat ze maar liefst drie keer samen op een 
kaart voorkomen. Heb je dus een doek, dan wil je het liefst ook een fruit. En heb je een 
fruit, dan wil je het liefst een doek. 

Samenvattend zie je hier voor ieder goed welk ander goed je er het beste bij kunt kopen: 

 

 

 

 

 

Tip: Als je een fruit in je marktkraam hebt liggen en je 
mag een nieuw goed kiezen, kies dan voor doek, en 
andersom. 
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Natuurlijk is elke situatie anders, als je tegenspeler een zout heeft en jij hebt een thee, 
maar ook een houtsnijder, is het misschien juist wel slim om iets anders dan een zout 
te pakken. Maar bovenstaande vuistregels zijn een goede leidraad voor welke 
grondstoffen je moet kiezen als er geen andere zaken zijn waar je rekening mee hoeft 
te houden. 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tip: Als je nog een lege marktkraam hebt en je mag een 
goed kiezen, kies dan voor zout.  
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III. Gevorderd: spelen met de kaarten van je 
tegenstander 

In strategische kaartspellen zoals Asante moet je, om de best mogelijke strategie te 
vinden, niet alleen rekening houden met welke kaarten jij hebt, maar ook met de 
kaarten die je tegenstander kan hebben. Asante bevat namelijk sterke counters die onze 
tegenstander kan gebruiken om onze plannen te dwarsbomen. In dit hoofdstuk geven 
we tips en tactieken die je kunt gebruiken om zo te spelen dat je tegenstander zijn 
counters niet effectief kan gebruiken. 

 

Meerdere voorwerpen tegen Chimpansee 

 

Voorwerpen behoren tot de sterkste kaarten in Asante. Maar Asante bevat ook een 
aantal sterke counters tegen voorwerpen, waaronder de Chimpansee. Wanneer je de 
Chimpansee speelt, moet je tegenstander een van de voorwerpen die hij voor zich heeft 
liggen aan jou geven.  
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Als je een sterk voorwerp in je hand hebt, is het niet altijd slim om 
deze direct voor je neer te leggen, omdat je dan het risico loopt dat 
je tegenstander dit voorwerp van je afpakt met de Chimpansee. 
Vaak is het verstandiger om te wachten totdat je een tweede 
voorwerp hebt dat je tegelijkertijd voor je kunt neerleggen. Want 
als je tegenstander dan de Chimpansee speelt, kun jij dit tweede 
voorwerp aan hem geven. Dit tweede voorwerp beschermt dus 
jouw eerste voorwerp tegen de Chimpansee. 

 

Nomade, Kolonist en Houtsnijder 
De Nomade, Kolonist en Houtsnijder stellen Asantespelers voor 
een dilemma: hoeveel goederen moet ik in mijn marktkraam 
hebben? Vanwege Nomade wil je zo min mogelijk grondstoffen in 
je marktkraam hebben, maar tegen Kolonist en Houtsnijder is het 
beter om veel goederen in je marktkraam te hebben.  

Zoals in ieder dilemma bestaat er geen volledig bevredigend 
antwoord, maar is het beste vaak om de gulden middenweg te 
kiezen: 3 goederen in je marktkraam. Dit maakt het namelijk lastig 
voor je tegenstander om uit het niets meer goederen dan jij te 
hebben. 

 

Daarnaast verkleint het ook de kans dat je tegenstander 
simpelweg drie goederen kan kopen en vervolgens drie kaarten 
mag pakken met de Houtsnijder. De Nomade voor 3 goederen is 
nog steeds vervelend, maar we moeten onthouden dat er slechts 2 
Nomaden in het spel zitten en in totaal 4 Kolonisten en 
Houtsnijders. 

Een andere strategie om de Kolonist slechter te maken is erop 
letten dat je tenminste evenveel geld en handkaarten hebt als je 
tegenstander. Als dit je lukt, kun je ervoor kiezen de Kolonist niet 
als bedreiging te beschouwen. Dit leidt je ertoe om minder dan 3 
goederen in je marktkraam te hebben zodat je de Nomade minder 
effectief maakt. 

 

 

Tip: Met 3 goederen in je marktkraam speel je het 
beste om de Nomade, Kolonist én Houtsnijder heen. 
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Testen voor dierkundigen 
Dierkundige is de ultieme counterkaart van Asante. Wanneer je tegenstander een 
personen- of dierenkaart speelt, kun jij de Dierkundige inzetten om het effect van die 
kaart te annuleren. Dit effect is bijna gegarandeerd heel sterk, 
omdat je simpelweg kunt wachten totdat je tegenstander een 
uitermate sterke personen- of dierenkaart speelt, en vervolgens de 
Dierkundige kunt spelen om een hele goede kaart van je 
tegenstander te blokkeren. 

Er zitten vier Dierkundigen Asante en daarom is het heel belangrijk 
om er zoveel mogelijk omheen te spelen. Dit doe je door niet direct 
je beste personen- of dierenkaart in te zetten, maar in plaats 
daarvan eerst te testen of je tegenstander een Dierkundige heeft 
met een minder sterke personen- of dierenkaart. Die kaart fungeert 
als een lokkaart. 

  

 

 

Het is belangrijk dat de lokkaart wel sterk genoeg is om je tegenstander een Dierkundige 
in te laten zetten. Indien mogelijk, speel je meerdere lokkaarten voordat je de kaart 
speelt waar het je echt om gaat, zodat je tegenstander al zijn Dierkundigen heeft ingezet 
wanneer je deze laatste kaart speelt. Als je nog geen lokkaart in handen hebt, is het vaak 
verstandiger te proberen eerst een lokkaart te vinden en die te spelen dan simpelweg 
direct je sterke kaart te spelen en het risico te lopen dat je tegenstander een Dierkundige 
speelt. 

 

Meerkatten 
Meerkatten is een enorm sterke kaart omdat je vier kaarten mag 
trekken zonder dat dit je een actie kost. Bovendien is het bijna 
onmogelijk om Meerkatten te voorkomen en nog steeds effectief 
te spelen, omdat kaarten trekken een onderdeel is van iedere 
succesvolle strategie in Asante. In de eindfase van het spel kun je 
wel rekening houden met de Meerkatten van je tegenstander. Als 
je een manier ziet om het spel te beëindigen zonder kaarten te 
trekken buiten de trekfase, kan dit het verschil zijn tussen winnen 
en verliezen. 

 

 

Tip: Speel om de Dierkundige heen door een lokkaart te 
gebruiken voordat je je echte kaart gebruikt.  
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Handelaarster 
Ook voor Handelaarster geldt dat het moeilijk is om volledig om 
haar heen te spelen, omdat je er in Asante niet aan ontkomt om 
goederen te verhandelen. Je kunt echter wel oppassen met welke 
goederen je precies verhandelt. Je wilt bijvoorbeeld vermijden 
dat je goederen verhandelt die je tegenstander allemaal in zijn 
marktkraam heeft liggen, want in dat geval kan hij met de 
Handelaarster zijn goederen verkopen. Over het algemeen geldt 
dat je moet voorkomen dat je tegenstander zijn Handelaarster 
kan gebruiken om goederen te verkopen; dat hij met de 
Handelaarster goederen koopt daar kun jij weinig tegen doen. 

 

Hoornblazer tegen de Genezer 

De Genezer is een extreem sterke kaart wanneer er sterke 
personenkaarten in de aflegstapel liggen. De Hoornblazer heeft 
als effect dat de aflegstapel in de trekstapel wordt geschud, en dus 
dat de aflegstapel leeg komt te liggen. Je kunt de Hoornblazer dus 
inzetten om te voorkomen dat je 
tegenstander een sterke Genezer kan spelen. 
Als je niet direct kaarten nodig hebt, kun je 
wachten met het spelen van je Hoornblazer 
totdat er sterke personenkaarten in de 
aflegstapel liggen. Als je tegenstander de 

Genezer in zijn handen heeft, voorkom je op deze manier dat hij 
hem uit kan spelen. 
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IV. Ten slotte 
Dit was de Asante strategy guide van bordspeltheorie.nl. We hopen dat je met de tips 
en inzichten uit deze guide beter en strategischer kan gaan spelen. 

 

Meer strategy guides lezen? 
Wil je nog meer lezen over Asante strategieën? Ga dan naar 
http://bordspeltheorie.nl/spellen/asante/.    

Wij schrijven ook veel artikelen en strategy guides voor andere spellen, waaronder 
7Wonders Duel, 1Nacht, Machiavelli, Dominion en nog veel meer. Bezoek de website 
om alle artikelen te lezen op http://bordspeltheorie.nl. 

 

Steun bordspeltheorie.nl  
Vind je deze strategy guide waardevol en wil je daarom bordspeltheorie steunen? Je 
steunt ons al door op onderstaande spellen te klikken en op bol.com iets te kopen. Wij 
krijgen daarvoor een commissie, zonder dat het jou iets kost. 

Klik op een van de spellen hieronder om naar bol.com te gaan en daar het spel aan te 
schaffen, of klik op het logo van Bol om naar bol.com te gaan en daar zelf te kiezen wat 
je wilt kopen.  

    

    

 

 

  

http://bordspeltheorie.nl/spellen/7wonders-duel/
http://bordspeltheorie.nl/spellen/1nacht/
http://bordspeltheorie.nl/spellen/machiavelli/
http://bordspeltheorie.nl/spellen/dominion/
http://bordspeltheorie.nl/
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fcodenames-pictures%2F9200000064246145%2F&name=Codenames%20Pictures%2C%20White%20Goblin%20Games
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fazul-bordspel%2F9200000086976904%2F&name=Azul%20-%20Bordspel%2C%20Asmodee
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fstratego-original-bordspel%2F9200000077949530%2F&name=Stratego%20Original%20Bordspel%2C%20Jumbo
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F30-seconds-everyday-life-bordspel%2F9200000080042706%2F&name=30%20Seconds%20Everyday%20Life%20Bordspel%2C%20999%20Games
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Frisk-bordspel%2F9200000058617186%2F&name=Risk%20-%20Bordspel%2C%20Hasbro
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmonopoly-valsspelers-editie-bordspel%2F9200000092343842%2F&name=Monopoly%20Valsspelers%20Editie%20-%20Bordspel%2C%20Hasbro
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdixit-odyssey-bordspel%2F1004004011608942%2F&name=Dixit%20Odyssey%20-%20Bordspel%2C%20Asmodee
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fescape-room-the-game-spel-gezelschapsspel%2F9200000059020959%2F&name=Escape%20Room%20The%20Game%20spel%20-%20Gezelschapsspel%2C%20I...
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57952&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2F&name=de%20winkel%20van%20ons%20allemaal
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V. Addendum: extra spelregels en veel gestelde 
regelvragen   
 

Tijdens het spelen van Asante merkten wij dat er nog ruimte was voor verbetering. Wij 
zijn strategiefanaten en proberen de rol van geluk altijd zo klein mogelijk te maken in 
onze spellen. Daarom hebben we vier nieuwe spelregels bedacht Asante een 
strategischer én leuker spel maken. Daarnaast zijn niet alle spelregels even duidelijk 
opgeschreven en daarom eindigen we met veel gestelde regelvragen. 

 

De tweede speler begint met een extra kaart 
In bijna elk spel, en ook in Asante, heeft de eerste speler een voordeel. Als eerste speler 
kan je je stempel drukken op het verdere verloop van het spel, voordat de tweede speler 
nog maar iets heeft kunnen doen. De eerste speler kan bijvoorbeeld gemakkelijk 
goederen kopen en vervolgens de Kolonist of Houtsnijder spelen en hier veel waarde 
van krijgen, omdat je tegenstander nog geen goederen heeft kunnen kopen. 

  

 

 

Om dit voordeel voor de eerste speler iets te verlichten, begint de tweede speler met 6 
kaarten in plaats van 5. Een kaart extra zorgt ervoor dat de eerste speler bijvoorbeeld 
niet zomaar de combinatie Gorilla – Kolonist kan spelen. 

 

Maximaal 10 kaarten in je hand 
Een belangrijk onderdeel van iedere strategie in Asante is kaarten verzamelen. Met veel 
kaarten in je hand, kan je weloverwogen kaarten spelen en enorm goede beurten 
bewerkstelligen. Hier zit een groot nadeel aan: hoewel het prima kan zijn om 
minutenlang na te denken over je spelbeurt is tien minuten wachten op de beurt van je 
tegenstander ontzettend saai. Daarom stellen we voor dat je maximaal 10 kaarten 
tegelijkertijd in je hand mag hebben. Dit zorgt er ook voor dat spelers de minder goede 
kaarten moeten spelen om ruimte in hun hand vrij te maken, waardoor het heel 
belangrijk wordt om toch zoveel mogelijk waarde te verkrijgen uit minder goede 
kaarten.   

  

 

 

Spelregel: Laat de tweede speler met 6 kaarten beginnen 
in plaats van 5. 

Spelregel: Elke speler mag maximaal 10 kaarten in zijn 
hand hebben. 
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De uitvoering van de regel is als volgt: op het moment dat je 10 kaarten in je hand hebt, 
mag je geen nieuwe kaarten meer trekken. Heb je recht op een nieuwe kaart, 
bijvoorbeeld omdat je tegenstander een voorwerp neerlegt, dan wordt de kaart direct 
op de aflegstapel gelegd in plaats van dat je hem op je hand neemt. Heb je 9 kaarten in 
je hand en mag je er 2 pakken, dan krijg je de eerste op hand en gaat de tweede direct 
op de aflegstapel.  

Sinds wij spelen met een maximum van 10 kaarten, is Asante stukken leuker en spelen 
we ook een stuk beter. We gebruiken nu meer verschillende kaarten, wat voor een veel 
interessanter spel zorgt. We kunnen de regel dat je maar tien kaarten op hand mag 
daarom ook niet sterk genoeg aanbevelen. 

 

Mulligan 
Een regel die in veel kaartspellen wordt toegepast is de zogenaamde Mulligan. Dit houdt 
in dat je een of meerdere kaarten die je trekt in je eerste hand mag afleggen en evenveel 
nieuwe kaarten mag trekken. Op deze manier heb je meer invloed op de kaarten in je 
openingshand. Een Mulligan verlaagt drastisch de invloed van geluk op het spel. 

  

 

 

 

De Mullian gaat als volgt: beide spelers trekken hun eerste handkaarten. Volgens de 
officiële spelregels krijgen ze allebei 5 kaarten, als je onze nieuwe spelregels allemaal 
volgt, krijgt de eerste speler 5 kaarten en de tweede 6. De spelers bekijken hun kaarten 
kritisch en kiezen onder tafel welke kaarten ze willen houden en welke ze willen 
omruilen. (Ze doen dit onder tafel, zodat ze niet beïnvloed worden door de keus van 
hun tegenstander. Zie je bijvoorbeeld dat je tegenstander al zijn kaarten of juist geen 
van zijn kaarten wilt ruilen, dan kun je jouw strategie hier misschien op aanpassen.) 
Als beide spelers hun keuze hebben gemaakt, leggen ze beiden de kaarten die ze niet 
willen op de aflegstapel en trekken ze hiervoor in de plaats nieuwe kaarten van de 
trekstapel, totdat ze weer 5 (of 6) kaarten in hun hand hebben. Nu begint het spel echt 
en begint de eerste speler met zijn beurt. 

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je in je beginhand een Kluizenaar, een Matres, en 3 
andere kaarten krijgt. De Kluizenaar kan je in je eerste beurt tot 4 goud opleveren, maar 
dat kost je veel acties en levert je geen extra kaarten of goederen op. Het is dus meer 
een kaart die je aan het eind van het spel wilt spelen en niet zo goed in je 
beginhand. Ook de Matres is een slechte kaart in je eerste beurt: je hebt immers nog 
geen voorwerpen liggen, dus de Matres is niks waard. Omdat je speelt met Mulligan 
mag je voordat het spel begint de Kluizenaar en de Matres afleggen en 2 kaarten van de 

Spelregel (Mulligan): Elke speler mag een of meerdere 
kaarten van zijn beginhand afleggen en evenveel nieuwe 
kaarten trekken. 
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trekstapel trekken in plaats van deze kaarten. Zo heb je kans op betere kaarten voor het 
begin van het spel. 

Let op: als je vindt dat je een goede hand hebt, of wanneer je je tegenstander nerveus 
wilt maken, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om 0 kaarten af te leggen. 

 

Speel met open aflegstapel 
Wat in de spelregels van Asante niet helemaal duidelijk is, is of de aflegstapel open of 
gesloten is. Omdat wij houden van meer strategie, spelen wij altijd met open aflegstapel. 
Dat houdt in dat de kaarten met de voorkant naar boven worden afgelegd. Op deze 
manier zie je welke kaarten worden afgelegd door je tegenstander en kan je hier 
rekening mee houden. 

  

 

 

In Asante zitten veel kaarten die situationeel heel goed zijn, bijvoorbeeld de Afrikaanse 
buffel. De Afrikaanse buffel is heel goed, als je tegenstander een goed voorwerp voor 
zich heeft liggen. De Afrikaanse buffel kost jou namelijk slechts een actie en laat je een 
voorwerp naar keuze van je tegenstander gebruiken én daarna afleggen. Dit is 
met name goed tegen een Juwelenkistje; deze kost namelijk veel acties en laat je kaarten 
trekken, wat overwegend erg goed is. Stel je hebt een Juwelenkistje in je hand en 
overweegt deze te spelen. Dan moet je dus rekening houden met dat je tegenstander 
misschien wel een Afrikaanse buffel in zijn hand heeft, of binnenkort van de trekstapel 
trekt. Wanneer je speelt met een open aflegstapel, kun je beter inschatten wat de kans 
hierop is. Zijn er al twee Afrikaanse buffels langsgekomen in de aflegstapel, dan kun je 
met een gerust hart je Juwelenkistje spelen. Is de trekstapel al bijna op en heb je nog 
geen Afrikaanse buffel gezien, dan is de kans groot dat je tegenstander een Afrikaanse 
buffel in zijn hand heeft, en moet je misschien wachten met het spelen van je 
Juwelenkistje. 

  

Spelregel: Speel met een open aflegstapel. 
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Veel gestelde regelvragen 
Zoals bij veel spellen het geval is, is het bij Asante soms niet helemaal duidelijk wat de 
spelregels zijn voor specifieke situaties. Daarom beantwoorden we veel gestelde vragen 
over specifieke situaties in Asante. 

  

 

 

Nee, de Dierkundige kun je alleen spelen in de beurt van je tegenstander en niet in je 
eigen beurt. Dat betekent dat de Meerkatten, de Handelaarster en de Dierkundige zelf 
niet kunnen worden geblokkeerd met een Dierkundige. 

  

 

 

Je mag de Dierkundige spelen direct nadat je tegenstander een personen- of 
dierenkaart speelt. De actie die op deze kaart staat wordt dan niet uitgevoerd. Als je 
tegenstander bijvoorbeeld de Smokkelaar speelt, mag je niet afwachten wat voor 
goederen hij ontvangt om daarna pas te kiezen of je een Dierkundige wilt spelen of niet. 

  

 

 

Ja, als je in je beurt de Cartograaf speelt dan mag je alsnog een Heilig gebied kaart 
spelen. 

  

 

 

De Kluizenaar kost gewoon een actie om te spelen. Als je in je beurt niets anders doet 
dan de Kluizenaar spelen, krijg je dus 4 goud. 

  

 

 

Op de Landkaart en de Mancala staat ‘Trek de bovenste kaart van de trekstapel/Heilig 
gebiedkaart’. Dit zou moeten zijn ‘Toon de bovenste kaart van de trekstapel/Heilig 
gebiedkaart’. Bij de kaarten gaat het er namelijk om wat er op de getoonde kaart staat. 
Met deze uitleg van de kaart, kunnen de Meerkatten niet worden ingezet na het spelen 

Kan je de Meerkatten, de Handelaarster of de 
Dierkundige blokkeren met je eigen Dierkundige? 

Wanneer mag je de Dierkundige precies spelen? 
 

Mag je je eigen Heilig gebiedkaarten spelen als je een 
Cartograaf hebt gespeeld? 

Hoeveel goud krijg je voor de Kluizenaar? 
 

Mag je Meerkatten inzetten op de Landkaart en de 
Mancala? 
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van de Landkaart of Mancala. Krijg je met de Landkaart een Rwenzori gebergte, dan 
kan je tegenspeler zijn Meerkatten natuurlijk wel inzetten. 

  

 

 

Speel je de Kolonist, dan moet je de acties uitvoeren in de volgorde zoals ze op de kaart 
staan. Dus – als je meer goederen hebt dan je tegenstander – eerst een goed uit de 
voorraad kiezen, dan – als je meer handkaarten hebt – twee kaarten trekken – en als 
laatste – als je meer goud hebt – 3 goud uit de bank nemen.  

  

 

 

Voor de Genezer geldt dat je niet meer goud mag noemen dan je hebt. Heb jij maar vier 
goud en speelt je tegenstander de Genezer, dan mag je niet meer dan vier goud bieden. 
Je mag wel meer goud bieden dan je tegenstander heeft, in dat geval moet je 
tegenstander de gekozen personenkaarten aan jou verkopen en kan hij ze niet zelf 
kopen. 

  

 

 

Je mag met de Voodoopop meerdere goudstukken op de Voodoopop hebben liggen door 
de eerste eigenschap van de Voodoopop te gebruiken en meerdere beurten achter 
elkaar goud van je tegenstander op de Voodoopop te leggen. Je mag wel maar één 
goudstuk per keer eraf halen in ruil voor een goed. En je moet natuurlijk extra alert zijn 
voor de Afrikaanse buffel of de Chimpansee. 

 

 

Mag je zelf weten in welke volgorde je de eigenschappen 
van de Kolonist uitvoert? 

Hoeveel geld mag je bieden op de Genezer? 
 

Mag je meerdere goudstukken tegelijk op je Voodoopop 
hebben liggen? 


