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Het is een zonnige dag op het 
gorilla-eiland. De deuren van 
het buitenverblijf zijn net 
opengegaan en je zit lekker in 
het zonnetje. De jonge gorilla’s 
zijn in een paal geklommen en 
spelen met een oude band van 
een tractor. Twee vrouwtjes - 
Monique en Tineke - zijn elkaar 
aan het vlooien. In de verte kijk 
je uit op de grote, grijze rug van 
Boss Kito. Gelukkig kijkt hij niet 
jouw kant op. Het is nog geen 
voedertijd maar je maag knort 
en je verveelt je enorm. Je denkt 
aan de voorraad bananen die je 
hebt bewaard op een geheime plek 
op het eiland. Een klein hapje kan 
toch geen kwaad? Maar je weet 
dat je jouw bananen hard nodig 

hebt om Boss Kito ermee te paaien 
en zo het leven hier nét wat 
aangenamer te maken. Maar hij 
kent zijn prijs, Boss Kito. Vroeger 
kon je al aardig wat gedaan 
krijgen voor een enkele banaan. 
Nu vraagt hij meer, steeds meer. 
En hij laat gorilla’s ook nog eens 
tegen elkaar opbieden! Boss Kito! 
Boss Kito!! BOSS KITO!!! 

Doel van het spel:
In Boss Kito zijn de spelers gorilla’s van het 
nogal klein uitgevallen soort. Zij bevinden 
zich op een eiland in de dierentuin. Door 
het uitspelen van losse bananen 

(op fiches) en trossen bananen (op kaarten) 
kunnen zij voordeeltjes krijgen van de 
machtigste gorilla op het eiland, Boss Kito. 
Met deze voordeeltjes winnen de spelers 
punten; en de speler met de meeste punten 
aan het einde van het spel wint.

Boss Kito 
kijkt het allemaal aan en 
kluift geduldig op een oude 
bananenschil. Het zal zijn tijd 
wel duren. Uiteindelijk krijgt hij 
toch wat hij hebben wil. Zoveel 
mogelijk bananen. Laat ze maar 
lachen, die ijdele vrouwtjes en die 
malle ouwe aap. Als ze wat willen 
moeten ze bij the Boss zijn... tegen 
een prijs, natuurlijk. 



Tineke 
is zo’n beetje de moeder van het 
stel. Ze vlooit graag én veel 
met de andere apen, waaronder 
haar vriendin Monique. Zij is de 
moeder van Manny die Boss Kito 
na een dolle avond bij haar heeft 
verwekt. Boss Kito houdt niet van 
vlooien. Het irriteert hem zelfs 
enorm. Tineke weet dat maar kan 
het toch niet laten. Ze probeert 
het goed te maken door hem af 
en toe wat extra’s toe te stoppen. 
Zoals een banaan. 

Inhoud:

- 30 bananenfiches  
-  50 bananenkaarten in 5 verschillende 

kleuren 
-  45 kaarten met voordeeltjes in 9 

verschillende soorten (van 1 tot 9)  
(het cijfer op de kaart is tevens het  
aantal kaarten van deze soort) 

-  5 Boss Kito kaarten in 5 verschillende 
kleuren 

- 5 spelerskaarten 
- 1 startspelerkaart 
- 1 handleiding

Het spel opzetten:

- elke speler kiest een spelerskaart.
-  leg de Boss Kito kaarten naast elkaar in 

een rij in het midden van de tafel
-  schud de voordeelkaarten en vorm  

5 stapels met elk evenveel kaarten
-  leg elke stapel voordeelkaarten open 

in een rij precies onder elk van de 
openliggende Boss Kito kaarten

-  neem de bovenste voordeelkaart van elke 
stapel en leg deze open neer, precies 
onder de stapel waarvan hij is afgenomen 

-  schud de bananenkaarten. Elke speler 
ontvangt 5 kaarten en houdt deze in zijn 
hand, zodanig dat de andere spelers ze 
niet kunnen zien.

-  van de resterende bananenkaarten wordt 
een dichte stapel gevormd die binnen 
handbereik van de spelers wordt gelegd

-  elke speler ontvangt 3 bananenfiches. 
Deze moeten tijdens het gehele spel voor 
de andere spelers zichtbaar blijven  

-  de overige bananenfiches worden als 
algemene voorraad in het midden van de 
tafel gelegd

-  de startspeler is de speler met de grootste 
gorillakop; deze speler krijgt ook de 
startspelerkaart 

Het spelen van het spel 
 
Te beginnen met de startspeler komen de 
spelers na elkaar, in de volgorde van de 
wijzers van de klok, aan de beurt. 
 
Als een speler aan de beurt is, moet hij  
1 van de volgende acties uitvoeren:  
 a)  1 bananenkaart uitspelen door deze 

open op tafel te leggen;  
  b)  1 of 2 bananenfiches op een eerder 

door hem uitgespeelde bananenkaart 
leggen: 1 of 2 bananenfiche(s) op 1 
kaart óf 1 banaanfiche op 1 kaart en 1 

30 Bananenfiches

45 Voordeelkaarten 5 Spelerskaarten

1 Startspelerkaart 5 Boss Kito kaarten

50 Bananenkaarten
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banaanfiche op een andere kaart; 
 c)  1 bananenkaart van de stapel trekken 

en deze op handen houden;
 d)  3 bananenfiches uit de algemene 

voorraad nemen; óf
 e)  een willekeurig aantal bananenkaarten 

uit de hand afleggen en een gelijk 
aantal kaarten daarvoor van de stapel 
nemen. 

Elke speler mag in een ronde beurtelings 
4 maal 1 van de bedoelde acties 
uitvoeren. Daarna worden de voorliggende 
voordeelkaarten verdeeld onder de spelers 
(zie: de verdeling van de voordeelkaarten). 
De voordeelkaarten worden nu aangevuld 
(zie: aanvullen van de voordeelkaarten). 
Vervolgens hebben de spelers opnieuw 
de mogelijkheid om 4 acties uit te voeren, 
waarna weer de voordeelkaarten worden 
verdeeld en aangevuld, enzovoort. Na in 
totaal 9 van dergelijke rondes zijn alle te 
verkrijgen voordeelkaarten op en vindt de 
eindtelling plaats (zie: het einde van het 
spel.) Om bij te houden hoeveel acties 
de spelers binnen een ronde hebben 
gespeeld, kunnen de bananfiches als teller 
worden gebruikt.

De verdeling van de 
voordeelkaarten 

De verdeling van de voordeelkaarten begint 
bij de meest linkse Boss Kito kaart en gaat 
dan alle Boss Kito kaarten één voor één 
af. De spelers kijken of ze één of meer 
bananenkaarten hebben uitgespeeld in de 
kleur van de Boss Kito kaart die nu wordt 
gewaardeerd. Indien dat het geval is, tellen 
zij alle bananen van die kleur bij elkaar op, 
dus zowel de bananen op de kaarten als de 
losse bananenfiches die er bovenop liggen. 
De speler met het grootste aantal bananen 
wint de voordeelkaart die open onderaan 

de rij van de betreffende Boss Kito kaart 
ligt. In het geval van een gelijkstand krijgt 
geen van de spelers de voordeelkaart. 
Deze kaart wordt dan dicht afgelegd.  
Ook de voordeelkaarten waarop niet is 
geboden, worden verdekt afgelegd.   

Let op: een bananenkaart heeft een waarde 
van 3 bananen, een bananenfiche is  
1 banaan waard. 

Alle gespeelde bananenfiches gaan terug 
naar de algemene voorraad; alle gespeelde 
bananenkaarten gaan naar de aflegstapel.    

De gewonnen voordeelkaarten worden 
open en gesorteerd naar waarde voor de 
spelers gelegd. Deze voordeelkaarten 
moeten voor alle spelers zichtbaar zijn.   

Extra acties

Enkele voordeelkaarten kennen een 
extra actie die wordt aangegeven met 
een symbool. Deze actie moet meteen na 
ontvangst van de voordeelkaart worden 
uitgevoerd. De volgende symbolen  

   zijn mogelijk:
-  dubbele pijl: de speler 

kan de startspelerkaart 
aan een speler van 
zijn keuze geven. Let 
op: dit is de enige 
manier waarop de 
startspelerkaart van 
speler kan wisselen. 

-  kaart: de speler trekt  
1 bananenkaart van de 
stapel.  

 
-  banaan: de speler pakt 

1 banaanfiche uit de 
algemene voorraad. 

Monique 
is de grand lady van het eiland: 
elegant, een tikje opvallend, 
maar net niet ordinair. Monique 
is bevriend met Tineke. Samen 
zitten ze graag op een heuveltje 
op het eiland dat uitziet op de 
bezoekers van de dierentuin. Boss 
Kito is gek op haar. Feitelijk zou 
hij háár wel bananen willen 
geven in plaats van andersom. 
Maar Boss Kito kent zijn positie 
en zijn grenzen. Daarom moet 
Monique ook haar duit in het 
zakje doen. 



Kato 
is de zus van Boss Kito. Ze zijn 
samen opgegroeid in een Franse 
dierentuin. Boss Kito noemt zijn 
zusje plagerig ‘mijn kleine taartje’ 
(‘mon petit gâteau’), waarbij hij 
een akelig Frans accent gebruikt. 
Hoewel de grap een lange baard 
heeft, lacht Kato nog vrolijk mee. 
Kato kan een beetje uit de hoogte 
tegen Boss Kito doen. Zij is immers 
de enige die hem ooit in luiers 
heeft gezien. En daarom weet zij 
dat Boss Kito als baby dol was 
op… bananen.

Aanvullen van de 
voordeelkaarten
Vervolgens wordt de bovenste kaart van de 
(open) stapel met voordeelkaarten onder de 
desbetreffende stapel gelegd.  
Als dit alles is gedaan, begint de startspeler 
aan de volgende ronde door het kiezen van 
1 van de eerder genoemde acties a t/m e. 

Het einde van het spel  
Wanneer de 45 voordeelkaarten op zijn (dus 
gewonnen door de spelers of afgelegd), 
eindigt het spel. Vervolgens vindt de 
slottelling plaats. Bij deze telling worden 
elk van de negen soorten voordeelkaarten 
afzonderlijk geteld; om het overzichtelijk te 
houden wordt aangeraden om dit in volgorde 
van hun waarde te doen. De speler die de 
meeste voordeelkaarten van een bepaalde 
soort heeft, ontvangt het aantal punten dat 
op de kaarten van deze goederensoort is 
vermeld. Indien twee of meer spelers een 
gelijk aantal voordeelkaarten hebben dan 
krijgen al deze spelers de punten die op de 
voordeelkaarten zijn vermeld. De andere 
spelers ontvangen voor die soort slechts  
1 punt per kaart die in hun bezit is. 
 
Bijvoorbeeld: de speler die de meeste 
kaarten met de waarde 9 heeft, ontvangt 9 
punten. Indien er 2 spelers zijn die beiden 
3 kaarten met de waarde 7 in hun bezit 
hebben, dan ontvangen zij beiden 7 punten. 
 
De speler met de meeste punten wint het 
spel.

Enkele belangrijke dingen:
als alle bananenkaarten op zijn, wordt de 
aflegstapel geschud om zo een nieuwe 
trekstapel te vormen. Als er écht geen 
kaarten meer zijn, dan kan de actie ‘trek een 
bananenkaart’ niet worden uitgevoerd;
als de bananenfiches op zijn, kan de 

actie ‘neem 3 bananenfiches’ niet 
worden uitgevoerd. Zijn er minder dan 3 
bananenfiches in de algemene voorraad, 
dan mogen de spelers ervoor kiezen om dit 
restant te pakken. Afroepen van de ronden: 
de startspeler kan voor de duidelijkheid 
de verschillende ronden afroepen. Bij een 
gelijkspel wint de speler met de meeste 
bananenfiches. Speltip: in de loop 
van het spel wordt het afleggen en het 
terugnemen van bananenkaarten (stap e. uit 
de hiervoor omschreven acties) belangrijker. 

Overzicht voordeelkaarten

Visite - Dagelijks staat er visite voor het 
raam of aan de gracht rond 
het eiland. Kijk ze zwaaien en 
gekke bekken trekken. Je zou 
er heel wat voor over hebben 
om in het midden van de 
aandacht te staan. Als je maar 
genoeg biedt, dan win je de 

kaart en geeft Boss Kito je de gelegenheid 
om de show van je leven te geven. Deze 
kaart komt 9 keer voor. 

Romantisch diner - Het leven op 
een gorilla-eiland kan erg saai 
zijn. Als je deze kaart wint, geeft 
Boss Kito je de mogelijkheid om 
met je favoriete aap romantisch 
te dineren aan de noordkant van 
het eiland. Uitzicht op het fraaie 
meer en de olifantenverblijven 

is inbegrepen. Boss Kito zorgt ervoor dat je 
niet wordt lastgevallen door de plagerijen van 
Manny of de langdradige beschouwingen van 

Opa Karel. Deze kaart komt 8 
keer voor. 

Privacy - Het samenleven 
op een gorilla eiland biedt vele 
voordelen. Het is gezellig en 

- Aanvullen van de voordeelkaarten



druk en ook gezellig, druk en vooral gezellig. 
Soms komt al die drukte en gezelligheid 
je de strot uit. Je wilt eindelijk weer eens 
ALLEEN zijn. Als je deze kaart wint, dan 
garandeert Boss Kito maximale privacy.  
De laatste aap die deze kaart won, smeekte 
gewoon om even door Tineke gevlooid te 
mogen worden. Deze kaart komt 7 keer voor.
 
Bananenbier - Dat was lang 

geleden. Herinner je je de smaak 
nog? Niets gaat er boven zo´n 
heerlijk, koel bananenbiertje. Met 
een schuimrand op je bovenlip 
dwalen je gedachten af naar betere 
tijden. Boss Kito staat aan de tap 
dus er lijkt niets mis te kunnen 

gaan. En weet je wat? Als extra service 
speelt Boss Kito ook de Bob vanavond. 
Een veilige terugreis naar je hok is dus 
verzekerd. Deze kaart komt 6 keer voor. 

Snacks - Boss Kito steekt er een 
stokje voor. Letterlijk. Maar niet 
zomaar een stokje natuurlijk. 
De termieten op deze stok zijn 
zorgvuldig door hem geselecteerd. 
Alleen de beste en de dikste 
komen in aanmerking om aan de 
winnaar van deze kaart te worden 

overhandigd. Nieuwste trend van Boss Kito: 
light termieten. Dezelfde smaak, minder 
calorieën. Deze kaart komt 5 keer voor.

Op stelten - Eigenlijk heb je er 
niet zoveel aan op zo’n klein 
eiland, deze stelten. Maar je lijkt 
zo wel een stuk groter. Opletten 
dat Boss Kito niet jaloers wordt! 
Als je op de met de stelten op de 
top van de kleine heuvel van het 
eiland gaat staan, kun je net het 

dak van het giraffenverblijf zien. Niet zo erg 
interessant overigens, behalve dat je tegen 

Opa Karel kunt zeggen dat jij het dak van 
het giraffeverblijf hebt gezien en hij lekker 
niet. Met dank aan Boss Kito die de stelten 
leverde. Deze kaart komt 4 keer voor. 

Vlooienmarkt - Boss Kito houdt 
er dan misschien niet van, maar 
jij des te meer. Boss Kito stapt 
over zijn weerzin heen en vlooit 
persoonlijk jouw hele harige 
bolletje vlooivrij! Advies: als 
Boss Kito na afloop vraagt of je 
nog gel in je haar wilt, zeg dan 

dat het vriendelijk van hem is, maar dat je 
het deze keer graag zonder doet. Deze kaart 
komt 3 keer voor. 

Bolussen - Je staat ervan te kijken 
wat je allemaal van poep kunt 
maken. Tegen overhandiging 
van deze kaart kneedt Boss 
Kito een van zijn reusachtige 
bolussen tot een appeltaart, 
een flinke tros bananen of het 
Empire State Building. Geen 

moeite is hem te veel. Jij vraagt, Boss Kito 
draait. Boss Kito is er helaas nog niet in 
geslaagd om de akelige geurtjes van zijn 
creaties weg te nemen. Deze kaart komt 2 
keer voor. 

Banden - Wil je eens een te gekke trip 
meemaken? Met deze kaart 
beleef je het snelste rondje 
om het eiland ooit. Boss Kito 
is in staat om een geweldige 
slinger aan de oude tractor 
band te geven. Horen en zien 
zal je vergaan. De voorlaatste 

vrijwilliger van deze ‘service’ van Boss Kito 
ondervond een niet zachtzinnige landing in 
het koude zeewater van de stromingen even 
boven de Waddeneilanden. Deze kaart komt 
1 keer voor. 

Opa Karel 
is de oudste van het stel. Als je 
hem in het stro ziet liggen, zou  
je weinig voor hem geven, maar 
hij speelt nog een aardig deuntje 
mee. Vroeger was Karel de baas 
op het eiland. Nu niet meer. 
Boss Kito lijkt nog steeds een 
concurrent in hem te zien en 
bekijkt hem altijd met een zeker 
wantrouwen. Opa Karel probeert 
het goed te maken met een lekker 
trosje van die gele rakkers. 



Manny 
is een stoere, jonge gorilla.  
Hij plaagt de andere gorilla’s op 
het eiland graag. Hij kan lekker 
brutaal om zich heen kijken. Hij 
loopt soms hard heen en weer en 
geeft een korte roffel met zijn 
vuisten op zijn borst. Op een dag 
heeft Manny in een balorige bui 
Boss Kito met een stok een klap 
op zijn kop gegeven. Daar heeft 
Manny nog steeds een beetje 
spijt van. Boss Kito daarentegen 
heeft er géén spijt van dat hij 
Manny vervolgens hardhandig 
heeft afgeronseld. Sindsdien 
trekt Manny een beetje met zijn 
linkerpoot en probeert hij bij 
Boss Kito een wit voetje te halen.
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