3. Doel van het spel
Iedere speler probeert als eerste zijn geheime missie te vervullen – leid
de 4 Vliegtuigen weergegeven op jouw Doelkaart van één luchthaven
naar de andere. Elke beurt kunnen spelers Vliegtuigen verplaatsen en het
vliegverkeer beïnvloeden door verschillende Gebeurteniskaarten te
spelen. De speler die als eerste alle vier zijn vliegtuigen naar de
tegenovergestelde luchthavens kan verplaatsen, is de winnaar.

2 – 4 spelers, 8 jaar en ouder,
speelduur– 30 minuten

De atmosfeer in de controlekamer is gespannen – het luchtverkeer is druk
en er mogen geen vergissingen gebeuren. Om alles nog iets uitdagender
te maken, werd jou een geheime missie toegekend – jij moet als eerste
bepaalde vliegtuigen laten landen. Maar je bent niet alleen – andere
vluchtleiders hebben hun eigen missies die vaak tegen jouw sluwe
plannen in gaan. Enkel de slimste vluchtleider zal erin slagen de missie
te volbrengen – word jij het?
1. Spel onderdelen
4 Luchthavenkaarten (2 Luchthavens en 2 Landingsbanen), 10
Vliegtuigkaarten, 10 Doelkaarten, 30 Gebeurteniskaarten, Spelregels.
2. Spelvoorbereiding
Leg beide luchthavens op tafel met een afstand van 5 kaarten in langsrichting ertussen. Leg beide landingsbanen naast de luchthavens om de
aankomstzones te vormen. Leg de vliegtuigen met nummer 1 tot 5 naast
“Luchthaven A” en de vliegtuigen met nummer 6 tot 10 naast “Luchthaven
B”. Iedere speler neemt willekeurig 1 Doelkaart en bekijkt die. Belangrijk – Doelkaarten worden nooit aan de andere spelers getoond gezien
het jouw geheime missie is! Schud de Gebeurteniskaarten, geef er één
aan iedere speler en leg de rest gedekt als trekstapel. Iedere speler krijgt
ook nog een Technical Return kaart.
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4. Spelverloop
Spelers spelen om de beurt. De speler die als laatste in een vliegtuig heeft
gevlogen, wordt de startspeler. De andere spelers volgen in klokwijzerszin. De beurt van een speler bestaat uit drie fases die in de hieronder
beschreven volgorde moeten uitgevoerd worden:
1) trek een kaart – spelers moeten één Gebeurteniskaart van de trekstapel trekken en aan de kaarten op hand toevoegen;
2) verplaats Vliegtuig en/of speel Gebeurteniskaarten – spelers moeten
twee verplaatsingen met om het even welke van de tien Vliegtuigen
uitvoeren en mogen tot twee kaarten spelen;
3) leg één kaart af – als je op het einde van jouw beurt meer dan 4
kaarten op hand hebt, moet je één kaart naar eigen keuze afleggen
zodat je slechts 4 kaarten over hebt. Belangrijk – de Technical
Return kaart wordt nooit meegeteld voor de handlimiet en wordt
gedurende het spel apart gehouden!
5. Vliegtuig verplaatsen
Tijdens zijn beurt moet de speler twee verplaatsingen met de Vliegtuigen
uitvoeren. Het heeft geen enkel belang of deze Vliegtuigen wel of niet op
de Doelkaart afgebeeld staan (het kan zelfs voordelig zijn andere Vliegtuigen
dan de jouwe te bewegen om jouw tegenspelers te overbluffen). Beide
verplaatsingen kunnen op hetzelfde Vliegtuig of elke verplaatsing op een
verschillend Vliegtuig uitgevoerd worden. De mogelijke Vliegtuig verplaatsingen zijn de volgende:
* opstijgen – spelers kunnen vliegtuigen, die nog niet in het speelveld
liggen, nemen en ze aangrenzend tegen een vrije zijde van de corresponderende luchthaven (Vertrek zone) leggen. Opmerking: bij de
start van het spel liggen alle Vliegtuigen buiten het speelveld en
kunnen ze enkel na opstijgen in het speelveld komen;
* vliegen – spelers kunnen het Vliegtuig één vak ofwel vooruit ofwel
zijwaarts naar een vrij vak verplaatsen, maar niet achteruit (er is
een uitzondering die verder wordt uitgelegd);
* landen – spelers kunnen het Vliegtuig naar de tegenovergestelde
luchthaven verplaatsen en het dus laten landen waardoor het uit het
spel wordt genomen.
Belangrijk – Vliegtuigen kunnen enkel op de Aankomst Zone landen
en nooit via een ander vak. Dus om een Vliegtuig te landen, moet je
het naar de Aankomst Zone verplaatsen en daarna met een andere
verplaatsing laten landen. Als een Vliegtuig voorbij de Aankomst
Zone wordt verplaatst (bv. op de zijde van de Luchthaven waar het
moet landen), kan het één vak achteruit verplaatst worden (door één
van de twee verplaatsingen te gebruiken zoals gewoonlijk).
Vliegtuigen kunnen enkel naar een leeg vak verplaatst worden – er kunnen
nooit twee Vliegtuigen op hetzelfde vak staan! Dit betekent dat er geen
Vliegtuig kan opstijgen als beide Vertrek zones bezet zijn, je niet vooruit
kan verplaatsen als er een ander Vliegtuig of Gebeurteniskaart vlak voor
jou ligt en zo verder. Vliegtuigen kunnen nooit voorbij de luchthaven
verplaatst worden, ze kunnen maar ten verste naast de luchthaven verplaatst worden. Je kan de Vliegtuigen niet op de luchthavens plaatsen.

6. Gebeurteniskaarten spelen
Tijdens jouw beurt kan je tot twee Gebeurteniskaarten spelen (je kan dus
kiezen om er 2, 1 of geen te spelen). Gebeurteniskaarten kunnen ten alle
tijde en in iedere volgorde tijdens jouw beurt tussen het verplaatsen van
Vliegtuigen gespeeld worden (bv je kan een kaart spelen, jouw eerste
verplaatsing uitvoeren, nog een kaart spelen en opnieuw verplaatsen).
Belangrijk – slechts één van de gespeelde Gebeurteniskaarten mag een
Verplaatsingskaart zijn (zie verder bij gedeelte Gebeurteniskaarten).
Alle gespeelde kaarten worden ofwel op het speelveld ofwel op de aflegstapel gelegd. Net zoals de Vliegtuigen kunnen er nooit twee Gebeurteniskaarten op hetzelfde vak liggen! De kaarten op de aflegstapel worden
steeds open gelegd. Als de trekstapel tijdens het spel uitgeput is, wordt
de aflegstapel geschud en gedekt neergelegd om een nieuwe trekstapel te
vormen.

Andere Gebeurteniskaarten
Storm – leg deze op een leeg vak waardoor dit geblokkeerd wordt. Vliegtuigen kunnen niet door de Storm vliegen;
ze moeten errond vliegen. Uitzondering - “Storm” mag nooit op één van
de twee Aankomst of één van de vier
Vertrek zones geplaatst worden, noch
op Luchthavens.

Heldere hemel – verwijder één
“Storm” kaart uit het speelveld.

7. Einde van het spel
Van zodra een speler zijn vier Vliegtuigen, op zijn Doelkaart weergegeven,
heeft geland, maakt hij zijn Doelkaart bekend en wordt hij uitgeroepen
tot winnaar. Belangrijk – je kan jouw Doelkaart enkel tijdens jouw beurt
bekend maken. Als jouw laatste Vliegtuig dus tijdens de beurt van een
andere speler is geland, moet je wachten tot je zelf aan de beurt bent om
jezelf tot winnaar uit te roepen. Dit betekent dat een andere speler alsnog
voor jouw beurt kan winnen, zelfs al zijn al jouw Vliegtuigen geland!

Holding – leg deze kaart op een
vliegtuig. Dit Vliegtuig mag niet meer
verplaatst worden totdat een ander
Vliegtuig, dat zich in dezelfde richting
verplaatst, het passeert. Hierna wordt de
Holding kaart verwijderd. Een Holding
kaart mag niet op een vliegtuig gelegd
worden als dit het laatste Vliegtuig is
dat in die richting vliegt. Je kan geen
“Holding” kaart spelen op een vliegtuig
dat in de Aankomst of Vertrek zone is
noch op een Vliegtuig dat naast de
luchthaven ligt waar het moet landen.

8. Gebeurteniskaarten
Spelers kunnen tot twee Gebeurteniskaarten in hun beurt spelen. Deze
kunnen ten alle tijde en in iedere volgorde tijdens de beurt gespeeld worden,
behalve dat er slechts één van de twee een Verplaatsingskaart mag zijn.
Verplaatsing Gebeurteniskaarten
Extra verplaatsing – een speler
mag een extra verplaatsing in om het
even welke richting uitvoeren (behalve
achteruit). Deze kaart geeft jou een
extra verplaatsing bovenop de twee
verplichte verplaatsingen tijdens elke
beurt.

Technical return – leg één van de
Vliegtuigen terug op de luchthaven
waar het vertrokken is. Het moet
opnieuw in het spel gebracht worden
via de Vertrek zone net als in het begin van het spel. Na gebruik wordt de
technical return card niet op de aflegstapel maar uit het spel gelegd.

Extra diagonale verplaatsing – een
speler mag een extra diagonale verplaatsing vooruit uitvoeren. Deze
kaart geeft jou een extra verplaatsing
bovenop de twee verplichte verplaatsingen tijdens elke beurt.

Passeren – wissel twee Vliegtuigen
die frontaal aan elkaar aangrenzend
zijn en in tegenovergestelde
richting vliegen.
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