7 Steps
Kosmos, 2014
Michael KIESLING en Reinhard STAUPE
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 45 minuten

Waarover gaat het?
Iedere speler heeft in elke speelbeurt
7 schijven ter beschikking en verbouwt
deze. Zo ontstaan, stap na stap torens,
die steeds verder in de hoogte groeien
(maximaal echter 7 schijven hoog). Elke
nieuwe geplaatste schijf levert punten op,
afhankelijk van de hoogte van de torens.
Diegene die zijn schijven het gewiekst plaatst
en de verschillende speciale kaartjes het
best gebruikt, zal de meeste punten
behalen en het spel
winnen.

Zeven stappen naar de zege

Spelmateriaal

Spelvoorbereiding

 140 schijven (telkens 20 in 7 kleuren)

 Alle 140 schijven worden in de buidel gestopt.

 1 buidel

De tafels zijn aan beide zijden bedrukt om een
variabele speelbordopbouw mogelijk te maken.

 De 7 speelbordtafels worden in het midden van de
tafel samengelegd tot één speelplan. De spelers
beslissen of ze kiezen voor variante 1 of variante 2,
afhankelijk van welke voor hen het beste past.

voorzijde

Speelplan variante 1

Speelplan variante 2

(de voorzijde wordt gebruikt)
- eenvoudigere instap
- een grotere geluksfactor

(de rugzijde wordt gebruikt)
- meer tactisch
- een kleinere geluksfactor

Voorbeeld:

Voorbeeld:

 7 speelbordtafels (elke tafel toont 7 velden)

rugzijde

 4 zichtschermen (in de spelerskleuren)
 4 waarderingsstenen (in de spelerskleuren)
 1 waarderingstabel (van 0 tot 40)
 12 kaartjes “40”
 1 startspelerkaartje
De 7 speelbordtafels kunnen naar believen gerangschikt worden.
Belangrijk is dat de afgebeelde basisvorm ontstaat.

 20 speciale kaartjes

- 10x bouwhulp
- 10x zegepunten
Voorbeeld van een startopbouw met speelplanvariante 1

 De bouwhulpkaartjes en de zegepuntkaartjes
worden, gescheiden van elkaar, zeer grondig gemixt en
als twee verdekte voorraadstapels naast het speelplan
klaargelegd.
 De waarderingstabel wordt naast het speelplan
gelegd.
 De 12 kaartjes “40” worden naast de waarderingstabel
gelegd. Telkens als een speler met zijn waarderingssteen de waarderingstabel doorlopen heeft, ontvangt hij
een “40”-kaartje.
 Iedere speler kiest een spelerskleur (lichtbruin,
donkerbruin, wit of grijs) en ontvangt 1 zichtscherm
en 1 waarderingssteen in zijn kleur. Hij stelt zijn
zichtscherm samen (bestaat uit 3 delen) en zet dit
voor hem. De waarderingssteen komt op het veld
0 van de waarderingstabel. Bij minder dan 4 spelers
worden de overtollige onderdelen terug in de doos
gelegd.
 Iedere speler trekt in het geheim en toevallig 7 schijven uit de buidel en legt die achter zijn zichtscherm.
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Niveaus

Voorbeeld

Stap voor stap zullen uit de schijven torens op het
speelplan ontstaan. De torens zullen verschillend
van hoogte zijn. De hoogte van de torens wordt in
niveaus aangegeven. Een toren die uit 1 schijf
bestaat, heeft niveau 1. Een toren uit 2 schijven
heeft niveau 2 … enzovoort.

Verloop van een speelbeurt
De startspeler wordt geloot. Deze ontvangt het
startspelerkaartje, dat tot het einde van het spel bij
hem blijft liggen.
De startspeler doet zijn eerste speelbeurt en voert na
elkaar de volgende 3 acties uit:

De schijven zonder pijl heeft
startspeelster Anne in haar eerste
speelbeurt gebouwd. Nu is Carl
aan de beurt en hij plaatst een
turkooizen schijf op een leeg
turkoois veld (niveau 1) [zie pijl]

1. 1 tot 7 schijven verbouwen
2. Punten incasseren
3. Tot 7 schijven uit de buidel trekken
Als een speler zijn speelbeurt heeft beëindigd, komt
de volgende speler, met de wijzers van de klok mee,
aan de beurt. Hij voert eveneens de 3 acties in de
aangegeven volgorde uit. Zo wordt het spel, met de
wijzers van de klok mee, verdergezet.
1. 1 tot 7 schijven verbouwen
Als een speler aan de beurt komt, moet hij om te
beginnen één van zijn zeven schijven op een leeg
veld leggen.
Hierbij geldt: de kleur van de schijf en de kleur van
het veld moeten overeenstemmen.
Hierdoor ontstaat een toren van niveau 1.

Aansluitend legt Carl een gele
schijf op een aangrenzend geel
veld (eveneens op niveau 1).

Daarna moet de speler beslissen: legt hij nog een
volgende schijf of legt hij geen volgende schijf.
Als de speler beslist om nog een volgende schijf te
leggen, moet deze schijf op een aangrenzend veld
worden gelegd van de zonet neergelegde schijf.
Deze beslissing herhaalt zich tot de speler geen
verdere schijf meer wil of kan neerleggen.
Elke volgende schijf moet dus aangrenzend worden
gelegd aan de laatst geplaatste schijf en dit op het
zelfde niveau of maximaal één niveau hoger als de
voorheen gelegde schijf. Als de speler een schijf een
niveau hoger legt dan legt hij de schijf gewoon op de
schijf (of schijven) die er al lag (of lagen). Zo ontstaan
stap voor stap torens met een hoger niveau.
De speler kan vrij beslissen in welke richting hij een
aangrenzende schijf plaatst (hij moet dus de schijven
niet in een rechte lijn plaatsen).
In elk geval mag de speler geen veld in één speelbeurt meermaals bebouwen. Dit betekent dat een
toren in een speelbeurt maar maximaal één niveau
kan stijgen.
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Vervolgens legt Carl een beige
schijf op het aangrenzende beige
veld één niveau hoger (niveau 2).
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2. Punten incasseren
Voor het verbouwen van elke schijf ontvangt men
punten in overeenstemming met het desbetreffende
niveau waarin de schijf wordt neergelegd: 1 punt in
niveau 1, 2 punten in niveau 2 … enzovoort.
TIP
Het is aan te raden om al bij het neerleggen van elke
afzonderlijke schijf de punten luidop mee te tellen en
direct op te tellen.
Nu legt Carl een paarse schijf
op het aangrenzende paarse veld.
Dit veld heeft hetzelfde niveau
als het zonet belegde veld
(niveau 2).
Meer kan Carl niet leggen omdat hij geen passende
schijven meer heeft.
Het is niet mogelijk om op een aangrenzend veld te
bouwen dat meer dan één niveau hoger is dan het
zonet bebouwde veld.

Voorbeeld
Carl ontvangt voor
zijn vier neergelegde schijven 1 + 1 + 2 + 2 = 6 punten.

Voorbeeld
Marc legt de turkooizen
schijf op niveau 1. Hij kan
nu niet een rode schijf op
de aangrenzende rode
toren leggen omdat hij
anders van niveau 1 naar
niveau 3 zou springen.
Het is niet mogelijk om neerwaarts te bouwen, dit
betekent op een aangrenzend veld een lager niveau
dan het laatst bebouwde veld.
Voorbeeld
Herman legt de gele
schijf in niveau 2. Hij kan
nu geen paarse schijf op
het aangrenzende lege
paarse veld leggen omdat
hij anders neerwaarts
zou bouwen.

3. Tot 7 schijven uit de buidel trekken

Vroeg of laat kan of wil de actuele speler geen
verdere schijven meer verbouwen. Meestal zal het
ook zo zijn dat men niet zijn zeven schijven kan
verbouwen. Na het bouwen ontvangt men punten
voor de zonet geplaatste schijven.
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Als volgende komt Marc aan de beurt en die legt zes
schijven: als eerste de zwarte schijf, dan de rode, dan een
beige, nog een beige, dan de gele (op niveau 2) en tot slot
nog een beige (op niveau 3). Hij ontvangt hiervoor
1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 9 punten.

Aan het einde van zijn speelbeurt mag de speler een
aantal schijven naar keuze die nog achter zijn
zichtscherm ligt, terug in de buidel stoppen.
Dit kan behulpzaam zijn om schijven van een
bepaalde kleur te kunnen dumpen die men niet
nodig acht voor de volgende speelbeurt.
Daarna vult de speler zijn voorraad schijven achter
zijn zichtscherm aan tot 7 stuks door opnieuw in het
geheim en toevallig schijven te trekken.
VOLGENDE SPELER
Aansluitend is de volgende speler, met de wijzers van
de klok mee, aan de beurt. Deze moet opnieuw op
een leeg veld (van niveau 1) starten. Hij moet dus niet
aangrenzend aan de laatste schijf van de vorige
speler aanvangen, maar kan integendeel van gelijk
waar op een leeg veld beginnen.
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Torens van niveau 7

Verdere spelregels
De 7-punten regel
Als men in zijn speelbeurt slechts 7 of minder punten heeft gescoord dan ontvangt men als schadeloosstelling een speciaal kaartje. De speler moet dan
kiezen of hij een bouwhulp- of een zegepuntkaartje
wil nemen. Hij neemt dit kaartje van de desbetreffende voorraadstapel. Elke speler mag hoogstens 1
bouwhulp- en 1 zegepuntkaartje in zijn bezit hebben. Als men al een bouwhulp- of zegepuntkaartje
heeft en men ontvangt een nieuw kaartje dan moet
men beslissen of men het nieuwe kaartje of het oude
kaartje van deze soort behoudt. Het niet benutte
kaartje legt men dan ongebruikt op de desbetreffende
aflegstapel. De ontvangen speciale kaartjes legt men
verdekt naast zijn zichtscherm tot men ze in een
volgende speelbeurt kan inzetten. Men mag een
speciaal kaartje nooit inzetten in dezelfde speelbeurt
waarin men dit kaartje ontvangt. Uiteraard mag de
speler te allen tijde zijn speciale kaartjes bekijken.

Inzetten van de speciale kaartjes

Een toren die niveau 7 bereikt, wordt na de speelbeurt van het speelplan genomen. Daarna worden de
7 schijven van deze toren over de 7 velden van deze
kleur verdeeld (op elk veld 1 schijf). Als door de
verdeling opnieuw een toren van niveau 7 ontstaat,
wordt ook deze toren van het speelplan genomen en
opnieuw verdeeld. Dit gebeurt echter zeer zelden.
Voorbeeld

Hier is een rode toren van
niveau 7 ontstaan.
De schijven van deze toren
worden nu allen verdeeld
over de 7 rode velden.

Bouwhulpkaartjes zet men in zijn speelbeurt in vóór
men de eerste schijf legt. Zegepuntkaartjes zet
men in zijn speelbeurt in op het moment dat men
punten incasseert. Ingezette speciale kaartjes legt
men open op de desbetreffende aflegstapel. Als een
voorraadstapel is opgebruikt, wordt de aflegstapel
zeer grondig gemixt en als nieuwe verdekte voorraadstapel klaargelegd.
De zegepunten die men uit een speciaal zegepuntkaartje ontvangt telt men gewoon op bij de punten die
men ontvangt voor de neergelegde schijven. Bij de 7punten regel telt de som van de punten uit schijven +
de punten uit zegepuntkaartjes om te bepalen of men
recht heeft op een nieuw speciaal kaartje.

Einde van het spel

Alle velden van een kleur belegd ?
In de loop van het spel kan het gebeuren dat op alle
zeven velden van een kleur minstens één schijf ligt.
In deze kleur kan men dan natuurlijk niet meer op een
leeg veld aanvangen. Nochtans mag men wel met
een schijf van deze kleur starten. Men legt dan de
eerste schijf op een veld van het laagste niveau van
deze kleur.
Voorbeeld

Het spel eindigt als een speler aan het einde van zijn
speelbeurt zijn voorraad niet meer tot 7 schijven
kan aanvullen (omdat de buidel leeg is).
De aangevangen spelronde wordt echter nog tot het
einde gespeeld zodat elke speler even vaak aan de
beurt is geweest. Tijdens het spel mag men door het
betasten van de buidel proberen na te gaan hoeveel
schijven er nog in zitten (in de buidel kijken mag men
niet).
Elke onbenut bouwhulpkaartje of zegepuntkaartje
is aan het einde nog 2 punten waard.
De speler die nu de meeste punten heeft, wint het
spel. vergeet ook niet de kaartjes “40+”.
Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars.

Alle 7 rode velden zijn met minstens 1 schijf belegd.
De speler kan nu met een rode schijf in niveau 2
beginnen. Mogelijke startvelden in rood zijn aangeduid
met een rood vinkje.
www.forumfederatie.be
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Varianten
Alternatieve regeling einde van het spel
Als men toch iets langer wil spelen dan speelt men na het normale einde van het spel nog precies 1 ronde
langer. Iedere speler komt dus nog precies één keer aan de beurt. Zo kan men nog meer schijven proberen te
plaatsen en zeer waarschijnlijk zullen niet alle spelers nog even veel schijven ter beschikking hebben.

Variabele opbouw van het speelplan

Het masker

Diegene die nog meer afwisseling wil hebben, kan de
speelbordtafels aan het begin van het spel nog anders
rangschikken. Hier volgen enkele voorstellen, maar
uiteraard zijn er nog andere vormen mogelijk (men kan
ze dus zelf uitproberen).
De Turkse rivier
De vlinder

Het grote kruis
De ring
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Overzicht van de bouwhulpkaartjes en zegepuntkaartjes
Bouwhulpkaartjes

Zegepuntkaartjes

Bouwhulpkaartjes zet men in zijn speelbeurt in, vóór
men de eerste schijf neerlegt.
Nadat men een bouwhulpkaartje heeft ingezet, moet
men het op de aflegstapel leggen.

Zegepuntkaartjes zet men in zijn speelbeurt in op het
moment dat men punten incasseert.
Nadat men een zegepuntkaartje heeft ingezet, moet men
het op de aflegstapel leggen.

Met dit kaartje mag men 1 of 2 schijven die op
het speelplan liggen, verwijderen. De schijven
mogen eenzelfde of een andere kleur hebben.
Men kan hiermee ook schijven uit torens
verwijderen. Verwijderde schijven worden terug
in de buidel gestopt.

Nadat men in zijn speelbeurt 1 tot 7 schijven heeft
verbouwd, kijkt men na hoeveel kleuren van
schijven men heeft verbouwd.
Per gebruikte kleur ontvangt men 1 punt.

AANDACHT
Als de buidel leeg is wanneer men dit kaartje inzet dan
worden de schijven niet in de buidel maar in
de doos gelegd.
Met dit kaartje mag men 1 toren naar een leeg
veld van dezelfde kleur verschuiven. Men neemt
de complete toren en men plaatst hem op een
leeg veld van dezelfde kleur. Of men wisselt 2
torens van dezelfde kleur van plaatst.

Met dit kaartje mag men 1 schijf binnen zijn
kleur naar een plaats naar keuze verzetten.
Neem een schijf en leg die op een ander veld van
dezelfde kleur. De schijf kan alleen liggen of op
een toren. Men kan ze op een leeg veld leggen
op een toren.
Met dit kaartje mag men de eerste schijf in zijn
speelbeurt 1 niveau hoger leggen. In plaats van
in niveau 1 dus in niveau 2, eventueel nog hoger
als in een kleur alle velden zijn belegd.

Nadat men in zijn speelbeurt 1 tot 7 schijven heeft
verbouwd, kijkt men na van welke kleur schijven
men de meeste heeft verbouwd.
Per verbouwde schijf van deze kleur ontvangt men 2
punten.

OPMERKING
Als men van meerdere kleuren de meeste schijven heeft verbouwd, ontvangt men maar voor één van deze kleuren punten.
Nadat men in zijn speelbeurt 1 tot 7 schijven heeft
verbouwd, kijkt men na hoeveel schijven men op
randvelden van het speelplan heeft verbouwd.
Niet alle schijven moeten op randvelden worden
gebouwd. Per verbouwde schijf op een randveld
ontvangt men 1 punt.

OPMERKING
Bij de spelvarianten ‘De ring’ en ‘Het masker’ zijn er interne
randvelden die hiervoor ook in aanmerking genomen worden.

AANDACHT
Als men dit kaartje inzet, mag men in deze speelbeurt nog
maar maximaal 5 schijven verbouwen (in plaats van de
normale 7). Dit verhindert dat dit kaartje te machtig zou zijn.
Met dit kaartje mag men 1 schijf, die op het
speelplan ligt, verwijderen. Hiermee kan men
ook een schijf uit een toren verwijderen.
De verwijderde schijf neemt men in zijn voorraad
achter zijn zichtscherm. Aansluitend moet men
wel één schijf van achter zijn zichtscherm in de
buidel gooien.

Nadat men in zijn speelbeurt 1 tot 7 schijven heeft
verbouwd, kijkt men na hoeveel schijven men in één
rechte lijn van het speelplan heeft verbouwd.
Niet alle schijven moeten op één rechte lijn worden
gebouwd. Men waardeert de langste rechte lijn van
de zonet verbouwde schijven. Per verbouwde schijf in
een rechte lijn ontvangt men 1 punt.
Nadat men in zijn speelbeurt 1 tot 7 schijven
heeft verbouwd, kijkt men na of men minstens
1 schijf in één van de beide aangegeven
kleuren op het niveau 3 heeft verbouwd.
Als dat zo is, ontvangt men 5 punten.
Deze 5 punten ontvangt men maar één keer,
ook al heeft men op meerdere velden van de
aangegeven kleuren een schijf op niveau 3
verbouwd.

AANDACHT
- Als de buidel leeg is wanneer men dit kaartje inzet dan
worden de schijven niet in de buidel maar in de doos
gelegd.
- Als men dit kaartje inzet, mag men in deze speelbeurt nog
maar maximaal 5 schijven verbouwen (in plaats van de
normale 7). Dit verhindert dat dit kaartje te machtig zou
zijn.
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