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Spelregels Awalé  
 

Een van de oudste spelletjes ter wereld speelden mensen in kuiltjes in de 

grond met steentjes, zaden of schelpen. Het heeft allerlei namen (awalé, 

mancala enzovoort) en de spelregels kunnen verschillen. Je kunt het als 

houten spel kopen, maar dat is niet nodig. Ga je naar het strand, dan is het 

altijd bij de hand.  

Het komt uit Afrika, heeft allerlei namen (bijvoorbeeld Awalé, Mankala, 

Kalaha) en de spelregels kunnen verschillen. Wij noemen het Awalé, een 

naam die in West-Afrika gebruikt wordt, en, om het niet te moeilijk te 

maken, geven we de spelregels zoals wij die geleerd hebben. Maar op 

internet vind je meer varianten als je op die namen zoekt. Zo ziet ons houten Awalé spel eruit. 

 

Wat heb je nodig 

 

Het spel is voor twee spelers. 

• Twee rijen van 6 kuiltjes, met aan beide uiteinden nog een kuiltje. Deze twee kuiltjes zijn de 

verzamelkuiltjes. Thuis kun je bakjes gebruiken of cirkels op een vel papier trekken.  

• 24 schelpen, steentjes, knikkers of zaden (pinda’s, bonen). Wij hebben het nu verder over 

kuiltjes en schelpen. 

De regels 

 

In de kuiltjes van de twee rijen leg je 4 schelpen. De verzamelkuiltjes laat je leeg. De rij aan jouw kant 

is van jou, net als het verzamelkuiltje aan je linkerkant. De rij aan de overkant is van je tegenspeler, 

net als het verzamelkuiltje aan diens linkerkant. 

Een speler neemt alle schelpen uit een van de kuiltjes in de eigen rij en laat ze een voor een in de 

volgende kuiltjes vallen, beginnende bij het kuiltje rechts ernaast en dan steeds in het volgende tot 

de schelpen in je hand op zijn. Dit wordt zaaien genoemd. Je zaait ook in je eigen verzamelkuiltje, dat 

van je tegenstander sla je over. Als je laatste schelp in een leeg vakje van jouw rij valt, mag je de 



 
 
schelpen uit het tegenoverliggende vakje van je tegenstander pakken, samen met je laatste schelp. 

Die schelpen leg je in je verzamelkuitje.  Als de laatste schelp van je beurt in je eigen verzamelkuiltje 

valt, pak je de schelpen uit dat kuiltje op en zaait die ook uit. Het spel houdt op als een van de spelers 

geen schelpen meer in zijn kuiltjes heeft. Degene met de meeste schelpen heeft gewonnen. 
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