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Alien Frontiers Overzicht
Alien Frontiers is een spel waarin je grondstoffen beheerd en
een planeet ontwikkeld voor 2 tot 4 spelers. Tijdens het spel
gebruik je ruimtestations en Buitenaardse technologie, je
bouwt kolonies op strategische locaties, om zo de controle te
krijgen over de nieuw ontdekte planeet.
Het speelbord toont de planeet met zijn maan, de
ruimtestations in hun baan om de planeet en de ster van het
zonnestelsel. De dobbelstenen die je aan het begin van het spel
ontvangt stellen de ruimteschepen van jouw vloot voor. Je zult
deze schepen aan de verschillende ruimtestations toewijzen om
grondstoffen te verzamelen, je vloot uit te breiden en de
planeet te koloniseren.
Tijdens het verdere verloop van het spel, zal je kolonies gaan
bouwen op de planeet om de controle over de verschillende
gebieden te krijgen. Elk gebied bied je een specifiek voordeel,
dat je kunt gebruiken in jouw voordeel.
De planeet was ooit de thuisbasis van een Buitenaards ras, dat
een buitengewoon artefact naliet in een baan om de planeet.
Gebruik je vloot om dit artefact te onderzoeken, je zult er
bijzondere buitenaardse technologie vinden dat je een voordeel
kan opleveren.
Om het spel te winnen zal je verstandig moeten omgaan met de
toewijzing van je vloot, de buitenaardse technologie en
voordelen gebruiken bij je uitbreidingsplannen en je
tegenstanders hinderen in het bouwen van kolonies. Ben jij de
juiste persoon om deze nieuwe planeet te koloniseren?
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Belangrijke opmerkingen
In deze spelregels zijn de woorden schip en schepen
synoniemen voor dobbelsteen en dobbelstenen. Ze worden
door elkaar gebruikt.

Doel van het spel
Meer invloed bezitten over de Alien Frontier (voorgesteld
door overwinningspunten) dan je tegenstanders door
kolonies te bouwen en gebieden te controleren.

Spelmateriaal

24 schepen in vier spelerskleuren

22 Buitenaardse technologie kaarten
(Alien Tech)

1 Relikwie schip
(Relic ship)

20 grijze ertsblokjes

8 Gebiedstegels

30 oranje brandstofschijfjes

3 veldgenerator fiches

1 Speelbord

36 koloniestenen in vier spelerskleuren

1 Scorebord

Speler één

Speler twee

Speler vier

Speler drie

Spelvoorbereiding voor 4 Spelers
Leg het speelbord in het midden van de tafel. Leg het
scorebord naast het speelbord en plaats een kolonie
van elke speler op veld 0 van het scorespoor. Kies een
speler die de score tijdens het spel bijhoudt.
Leg de doorzichtige dobbelsteen in het vakje in het
Burroughs Desert gebied. Dit is het relikwie schip. Leg
elke gebiedstegel in het overeenkomstige gebied op
het bord.
Leg de oranje brandstofschijfjes bij de Solar Converter.
Dit vormt de brandstofvoorraad.
Leg de grijze erts blokjes bij de Lunar Mine. Dit vormt
de ertsvoorraad.
Schud de Buitenaardse Technologie (Alien Tech)
kaarten en leg 3 kaarten open op tafel bij de Alien
Artifact. Dit vormt de Buitenaardse Technologie
voorraad. Elke speler ontvangt één kaart en legt deze
open voor zich neer. De overige kaarten vormen de
gedekte trekstapel, die op verschillende momenten
tijdens het spel zal worden gebruikt. De gebruikte
kaarten vormen tijdens het spel een aflegstapel.
Leg de drie veld generator fiches links van het
speelbord.
Elke speler kiest een spelerskleur, ontvangt 3 schepen
(dobbelstenen) in die kleur en legt deze bij de Shipyard
afbeelding bij de Maintenance Bay. Leg de overige
schepen van de verschillende kleuren naast het
speelbord bij de Shipyard. Dit is de schepenvoorraad.
Elke speler ontvangt zes koloniestenen in zijn
spelerskleur. De overgebleven koloniestenen gaan
terug in doos, deze worden niet gebruikt. Bepaal wie
de startspeler wordt door te dobbelen met één
dobbelsteen voor de hoogste waarde. Beginnend vanaf
de startspeler in uurwerkwijzerzin ontvangt de 2de
speler één brandstof, de 3de speler één erts en de 4de
speler één brandstof en één erts. Dit is ter compensatie
van het startspeler voordeel. Dit is eenmalig, de spelers
ontvangen dit niet elke ronde.

3 speler variant
Elke speler ontvangt zeven kolonies.
Neem de schepen van de ongebruikte kleur, leg ze met
de 1 naar boven en gebruik ze om alle velden met drie
puntjes te bezetten.
• Eén schip op de Solar Converter,
• Eén schip op de Lunar Mine,
• Twee schepen op de Orbital Market,
• Twee schepen op de Shipyard.
Deze schepen blijven tijdens het volledige spel liggen
en mogen niet worden verplaatst, verwijderd of
veranderd.
Beginnend vanaf de startspeler in uurwerkwijzerzin
ontvangt de 2de speler één brandstof, de 3de speler
één erts.

2 speler variant
Elke speler ontvangt acht kolonies.
Neem de schepen van de ongebruikte kleuren, leg ze
met de 1 naar boven en gebruik ze om alle velden met
puntjes te bezetten.
• Eén schip op de Solar Converter,
• Twee schepen op de Lunar Mine,
• Twee schepen op de Orbital Market,
• Drie schepen at the Colony Constructor,
• Vier schepen op de Shipyard.
Deze schepen blijven tijdens het volledige spel liggen
en mogen niet worden verplaatst, verwijderd of
veranderd.
Beginnend vanaf de startspeler in uurwerkwijzerzin
ontvangt de 2de speler één brandstof.

Langere speelduur variant
Van zodra je Alien Frontiers goed onder de knie hebt,
wil je misschien een langer spel spelen. In een 3‐speler
en 4‐speler spel doe je dit door alle spelers met 8
kolonies te laten starten.

Spelverloop
De startspeler begint het spel, de andere spelers
volgen in uurwijzerzin. Elke speler voert de volgende
acties uit in zijn speelbeurt:

Verzamel en werp je vloot.
Neem al je schepen van het bord en werp deze.

Gebruik Buitenaardse technologie en
plaats je vloot.
Je mag deze acties uitvoeren in een volgorde naar
keuze, je bepaald zelf of je alle, sommige of geen
buitenaardse technologie gebruikt, maar je moet
indien mogelijk wel al je schepen plaatsen bij de
ruimtestations tijdens je speelbeurt. Als je één of meer
van je schepen niet reglementair kan plaatsen bij een
ruimtestation, plaats je deze op de Maintenance Bay.
Je kunt een ruimtestation gebruiken door je schepen
op de daarvoor voorziene velden te plaatsen. Je kunt
een ruimtestation enkel gebruiken als er nog
voldoende vrije velden zijn, je schepen de benodigde
waarde hebben en je de aangegeven kostprijs kan
betalen. Zie hoofdstuk de ruimtestations voor de
kostprijs en regels voor elk station.
Voorbeeld:
Voor het Terraforming station heb je een schip met
waarde 6 nodig en bedraagt de kostprijs één brandstof
en één erts. Je kunt het Terraforming station dus niet
gebruiken als je geen zes hebt geworpen, het veld
reeds bezet is of je de kostprijs niet kan betalen.
Je mag gebruik maken van de voordelen van een
ruimtestation, gebiedscontrole of buitenaardse
technologie tenzij anders aangegeven.

Einde van het spel en
Puntentelling

Betalingen voor het gebruik van de ruimtestations of
Buitenaardse technologie gaan naar de voorraad.
Je mag je buitenaardse technologie kaarten gebruiken op
een willekeurig moment tijdens je speelbeurt. De meeste
kaarten hebben een voordeel waarvoor je brandstof moet
betalen en een voordeel waardoor je de kaart moet
afleggen. Elke Buitenaardse technologie kaart kan slechts
1 keer per speelbeurt worden gebruikt. Je mag maar één
eigenschap waardoor je de kaart moet afleggen gebruiken
per speelbeurt. Zie het hoofdstuk buitenaardse
technologie kaarten voor de details van de eigenschappen
en kostprijs van de kaarten.
Als je een kolonie plaatst tijdens je speelbeurt, ontvang je
een overwinningspunt dat je aanduidt op het scorespoor.
Als het plaatsen van een kolonie ervoor zorgt dat je in dat
gebied meer kolonies bezit dan de andere speler(s),
controleer je dat gebied. Je neemt de gebiedstegel,
ontvangt een extra overwinningspunt en je mag het
voordeel van het gebied gebruiken. Als je op een bepaald
moment niet meer kolonies hebt in een gebied dan de
andere spelers verlies je de controle over dat gebied. Je
legt de gebiedstegel onmiddellijk terug op het
overeenkomstige gebied op het bord, verliest een
overwinningspunt en je kunt het voordeel van dat gebied
niet meer gebruiken. Zie hoofdstuk gebiedsvoordelen voor
meer details.
De aanwezigheid van bepaalde veldgeneratoren kunnen
voor een extra overwinningspunt zorgen of beperken de
mogelijkheid om de gebiedsvoordelen te gebruiken. Zie
hoofdstuk veld generatoren voor details.

Einde van je speelbeurt
Als je al jouw schepen op het bord hebt geplaatst en de
buitenaardse technologie kaarten hebt gebruikt die je
wenste te gebruiken, eindigt je speelbeurt. Laat je
schepen staan zoals je ze geplaatst hebt tot je volgende
speelbeurt.
Als je meer dan 8 grondstoffen bezit aan het einde
van je speelbeurt, moet je het teveel terug in de
voorraad leggen, je bepaalt zelf welke grondstoffen.

Het scorebord geeft de situatie weer op elk moment
tijdens het spel. Je score zal op en neer gaan tijdens
het spel en telkens iets verandert aan de situatie zal
de score moeten worden aangepast overeenkomstig
de situatie op het bord en de kaarten.

Je ontvangt 1 overwinningspunt:
•
•
•
•
•

Voor elk van je kolonies in een gebied.
Voor elk gebied dat je controleert.
Als je de Alien City kaart bezit.
Als je de Alien Monument kaart bezit.
Als je het gebied met het Positron veld
controleert.

Het spel eindigt onmiddellijk als een speler zijn
laatste kolonie op een gebied plaatst. De spelers
tellen hun punten en controleren of dit correct is op
het scorespoor, de speler met de meeste punten
wint het spel.
Bij een gelijkspel, tellen die spelers hun
buitenaardse technologie kaarten om de winnaar te
bepalen.
Is het dan nog gelijk worden de ertsblokjes geteld,
daarna de brandstofschijfjes. Is het dan nog steeds
gelijk? Speel je opnieuw!

Ruimtestations

Voorbeeld 3:
Na het uitvoeren van de stappen in voorbeeld 2 is er nog
Rond de planeet bevinden zich de verschillende
één vrij veld beschikbaar bij de Alien Artifact. Je zou er
een 4de schip kunnen plaatsen en nogmaals bladeren,
ruimtestations die je gebruikt om grondstoffen te
verzamelen, je vloot uit te breiden en Kolonies te bouwen. Je maar je kunt geen kaart meer nemen aangezien de 8 of
mag een schip enkel bij een ruimtestation plaatsen als er vrije meer vereiste per kaart telt.

velden beschikbaar zijn en je zowel aan de voorwaarden
voldoet als de kostprijs kan betalen.

Colonist Hub

Alien Artifact
De Colonist Hub toont vier voortgangssporen, hierdoor
kunnen alle spelers dit gelijktijdig gebruiken om kolonies
voor te bereiden op hun plaatsing. Elk spoor bestaat uit
drie velden om schepen te plaatsen en cirkels. De speler
mag slechts 1 spoor gebruiken.
Elk schip dat je bij de Alien Artifact plaatst mag van een willekeurige
Als je nog geen kolonie in de Colonist Hub hebt, moet je
waarde zijn en laat je toe de openliggende buitenaardse technologie
er één plaatsen op de eerste cirkel als je jouw eerste
kaarten af te leggen en er drie nieuwe te trekken. Dit noemen we
schip hier plaatst. Voor elk bijkomend schip dat je hier
bladeren en is optioneel.
plaatst in deze of de volgende speelbeurt(en), mag je
Om één van de openliggende kaarten te nemen moet je hier
jouw kolonie 1 cirkel vooruit verplaatsen. Je mag je
schepen met een totale waarde van 8 of meer plaatsen. Als je een
schepen enkel plaatsen bij het spoor waar je kolonie
kaart hebt genomen wordt de teller terug op 0 gezet, dus als je nog staat. Als de kolonie de 7de cirkel bereikt mag je de
een kaart wil nemen zal je hier terug schepen met minstens waarde kolonie plaatsen als je dat wilt, je betaalt daarvoor één
8 moeten plaatsen.
brandstof en één erts. Je mag niet beginnen met de
voorbereiding
van een tweede kolonie zolang er nog een
Vervang de kaart die je hebt genomen met de bovenste kaart van
op
het
voortgangsspoor aanwezig is. Van zodra
kolonie
de trekstapel. Je mag geen kaart nemen waarvan je er al één in je
de
kolonie
is
geplaatst
mag je aan de voorbereiding voor
bezit hebt. Er is voldoende ruimte om op hetzelfde moment plaats
een tweede kolonie beginnen met het volgende schip dat
te bieden aan 4 schepen.
je bij de Colonist Hub plaatst.
Voorbeeld 1:
Er ligt een Polarity Device kaart open en die wil je hebben. Je plaatst Als je meer vooruitgang maakt dan nodig om je kolonie
naar de zevende cirkel (zie Asimov Crater) te verplaatsen,
daarom 2 schepen, een 2 en een 6 bij de Alien Artifact en neemt de
mag
je het teveel gebruiken voor de voorbereiding van
kaart.
een volgende kolonie.
Voorbeeld 2:
Als je laatste kolonie in de Colonist hub staat, mag je
Je plaatst een 3 bij de Alien Artifact en bladert door de Technologie
deze
indien gewenst daar wegnemen. Zorgt je
kaarten. Er zit geen kaart bij die je wilt, je plaatst nog een 2 bij en
dobbelsteenworp
er bijvoorbeeld voor dat je het
bladert nogmaals door de kaarten. Je hebt nog steeds niet gevonden
Terraforming
Station
kan gebruiken of de Colony
wat je zocht en legt een 4 bij om nogmaals te bladeren. Nu is het
Constructor, mag je jouw kolonie uit de Colonist hub
Plasma Cannon beschikbaar. Aangezien je totale waarde aan
wegnemen en deze op een gebied plaatsen volgens de
schepen 8 of meer is (3+2+4=9) neem je het Plasma Cannon.
regels die van toepassing zijn voor deze andere
ruimtestations.

Alien Artifact

Colonist Hub

Colony Constructor

Colony Constructor
Orbital Market
Bij de Colony Constructor moet je drie schepen met
dezelfde waarde plaatsen en 3 erts betalen. Er kunnen
2 sets van 3 schepen gelijktijdig bij de Colony
Constructor staan. De Colony Constructor laat je toe
om onmiddellijk een ongeplaatste kolonie in een
gebied te plaatsen.

Lunar Mine

Lunar Mine

Elk nieuw schip dat bij de Lunar Mine wordt geplaatst
moet dezelfde of hogere waarde hebben dan het
hoogste schip dat er reeds werd geplaatst. De Lunar
Mine biedt plaats aan 5 schepen gelijktijdig. Je
ontvangt 1 erts per schip dat je hier plaatst.
Voorbeeld:
Aan het begin van je speelbeurt ligt er een 1 en een 4 bij
de Lunar Mine. Je werpt een 3, 4 en 6. Je kunt de 3 niet
bij de Lunar Mine plaatsen aangezien deze lager is dan
de 4 die er reeds ligt, maar je kan wel jouw 4 en 6 er
plaatsen. Je ontvangt daarvoor twee erts. Er is nu nog 1
vrij veld bij de Lunar Mine en de volgende speler heeft
een 6 nodig om zijn schip daar te kunnen plaatsen.

Orbital Market

Raiders’ Outpost

Maintenance Bay
Als je een schip niet volgens de regels kan plaatsen,
plaats je het in de Maintenance Bay. De Maintenance
Bay levert geen voordeel op voor de spelers. Alle
schepen die worden gekocht via de Shipyard of
Burroughs Desert worden hier geplaatst tot de
volgende speelronde. Een schip in de Maintenance Bay
kan niet worden verplaatst met een Buitenaardse
technologie kaart. Schepen die werden weggenomen
van ruimtestations met het Plasma Cannon of werden
weggeduwd bij de Raiders’ Outpost komen hier ook
terecht, tot die speler terug aan de beurt is.

Hier moet je twee schepen met dezelfde waarde
plaatsen. Er kunnen 2 sets van 2 schepen gelijktijdig
staan. Je mag bij de Orbital Market evenveel
brandstof omruilen als de waarde van één van je
schepen tegen één erts. Je mag zoveel keer ruilen als
je zelf wil.
Voorbeeld:
Je plaatst een paar 3‐en bij de Orbital Market. Je mag
tijdens deze speelbeurt 3 brandstof ruilen tegen één
erts. Als je 6 brandstofschijfjes hebt kan je dus twee
keer ruilen. Als je tijdens je speelbeurt nog 3
brandstofschijfjes kan verzamelen, mag je nogmaals
ruilen.

Raiders’ Outpost
Om de Raiders' Outpost te gebruiken, moet je 3
schepen met opeenvolgende waarden plaatsen. Er is
ruimte voor één set van drie schepen. Als de Raiders'
Outpost bezet is door jouw schepen of de schepen
van een andere speler, mag je jouw schepen daar
toch plaatsen als de totale waarde van de reeks hoger
is dan de reeks die er al ligt. De schepen die er
oorspronkelijk lagen gaan naar de Maintenance Bay.
De Raiders' Outpost laat je toe 4 grondstoffen naar
keuze van spelers naar keuze of een buitenaardse
technologiekaart te stelen. Als je een buitenaardse
technologiekaart steelt die je al in je bezit hebt,
wordt deze afgelegd, deze kaart levert je geen
voordeel op.
Voorbeeld:
Er ligt een 1‐2‐3 bij de Raiders' Outpost, de volgende
speler werpt een 2‐3‐4, die speler neemt de 1‐2‐3 weg
en legt zijn 2‐3‐4 in de plaats, om zijn overval uit te
voeren.

Als een volgende speler een 3‐4‐5 of 4‐5‐6 werpt, mag
hij de 2‐3‐4 wegnemen om zelf een overval uit te voeren
Voorbeeld 2:
Er ligt een 3‐4‐5 bij de Raiders' Outpost. Je gebruikt het
Plasma Cannon om de 5 te verwijderen. Deze gaat naar
de Maintenance Bay. De 3 en 4 blijven over in de
Raiders' Outpost. Om een reeks met hogere waarde te
plaatsen bij de Raiders' Outpost, moet de som van de
reeks groter zijn dan de reeks die er momenteel ligt.
De som van de reeks die er nu ligt is 7, dus mag je geen
1‐2‐3 reeks plaatsen omdat die som slechts 6 is.
Je kunt wel één van deze reeksen plaatsen: 2‐3‐4 (totaal
9), 3‐4‐5 (totaal 12) of 4‐5‐6 (totaal 15) om de Raiders'
Outpost te gebruiken.

Shipyard

Solar Converter

Hier mag je schepen plaatsen van willekeurige waarde.
Er is voldoende ruimte om 8 schepen te plaatsen. Je
ontvangt brandstof overeenkomstig de helft van de
waarde van je geplaatste schip, naar boven afgerond
per schip.

Shipyard

Voorbeeld:
Als je een 3 en 4 plaatst bij de Solar Converter, ontvang
je twee benzine voor je 3 en twee benzine voor je 4.

Terraforming Station
Om deze te gebruiken moet je hier 2 schepen met
gelijke waarde plaatsen. Er is voldoende ruimte voor 3
sets van 2 schepen op hetzelfde moment. Voor elk paar
schepen met gelijke waarde dat je plaatst en de
bijkomende kostprijs in brandstof en erts betaald, krijg
je een extra schip uit de voorraad.
• 4de schip: betaal één brandstof en één erts.
• 5de schip: betaal twee brandstof en twee erts.
• 6de schip: betaal drie brandstof en drie erts.
Neem een schip in je spelerskleur en plaats dit op de
Maintenance Bay. Vanaf het begin van je volgende
speelbeurt, maakt dit schip mee deel uit van je vloot.
Als er zich geen schepen meer in de voorraad bevinden
in jouw kleur, mag je de Shipyard niet gebruiken.
Aangezien het mogelijk is om schepen te verliezen
tijdens het spel, kan het zijn dat je jouw 4de, 5de of 6de
schip meermaals bouwt tijdens het spel.

Bij het Terraforming Station moet je één schip plaatsen
met waarde 6, één brandstof en één erts betalen. Er is
slechts ruimte voor één schip bij dit ruimtestation. Het
gebruik van het Terraforming Station laat je toe één
van je kolonies onmiddellijk op een gebied te plaatsen.
Het schip dat werd geplaatst op het Terraforming
Station wordt volledig geconsumeerd door het proces
om de kolonie te stichten, het schip gaat aan het begin
van je volgende beurt terug naar de voorraad. Een
schip dat op deze manier verloren gaat mag opnieuw
gebouwd worden.

Solar Converter

Je mag het Terraforming Station niet gebruiken als je
vloot hierdoor uit minder dan 3 schepen zou bestaan.
Een schip dat bij het Terraforming Station ligt mag
worden verwijderd met het Plasma Cannon, maar mag
niet worden verplaatst naar een ander ruimtestation.

Terraforming Station

Gebiedsvoordelen
Elk gebied levert de speler die het controleert een
voordeel op. Een speler controleert een gebied als
hij meer kolonies in dat gebied heeft dan elke
andere speler. De speler die het gebied
controleert ontvangt de gebiedstegel.
Voorbeeld:
Rood heeft twee kolonies in Lem Badlands en
groen, geel en blauw elk één kolonie. Rood heeft
de meeste kolonies in het gebied, dus controleert
hij Lem Badlands.
Bij een gelijk aantal kolonies tussen twee of meer
spelers, voor de meeste kolonies controleert
niemand dat gebied. De spelers ontvangen ook
het voordeel van dat gebied niet. De gebiedstegel
van een gebied dat niet door een speler wordt
gecontroleerd blijft liggen.
Voorbeeld:
Rood en geel hebben elk twee kolonies in Lem
Badlands en groen en blauw elk één kolonie. Rood
en geel staan dus gelijk voor de meeste kolonies in
dat gebied, het gebied is dus onder niemands
controle en niemand kan het gebiedsvoordeel
gebruiken.

Asimov Crater
Verplaats je kolonie telkens je meer dan één schip
plaatst bij de Colonist Hub één extra cirkel
vooruit.
Voorbeeld:
Het plaatsen van 2 schepen bij de Colonist Hub,
laat je normaal toe je kolonie 2 cirkels vooruit te
zetten. Aangezien je de Asimov Crater controleert,
gaat je kolonie 3 cirkels vooruit. Als je drie schepen
bij de Colonist Hub plaatst, gaat je kolonie 4
cirkels vooruit.

Bradbury Plateau
Betaal één erts minder dan normaal voor het
gebruik van de Colony Constructor
Voorbeeld:
Je plaatst drie 5‐en bij de Colony Constructor om
een kolonie te bouwen. Normaal zou dit je drie
erts kosten om dit ruimtestation te gebruiken,
maar omdat je de controle hebt over het Bradbury
Plateau, betaal je slechts twee erts.

Burroughs Desert

Voorbeeld 2:
Je Relikwie schip wordt bij de Lunar Mine
geplaatst. Een andere speler legt een Stasis Beam
af en legt het Isolation Field in Burroughs Desert.
Je moet dan onmiddellijk het relikwie schip terug
op Burroughs Desert leggen en mag het niet
opnieuw kopen zolang dit Isolation field daar ligt.
Voorbeeld 3:
Je relikwie schip heeft waarde 6. Je plaatst het bij
het Terraforming Station om een kolonie te
bouwen. Bij de start van je volgende speelbeurt
wordt het relikwie schip terug op Burroughs
Desert gelegd in plaats van in de voorraad. Je mag
dit in dezelfde speelbeurt opnieuw kopen.

Heinlein Plains
Koop het Relikwie schip voor 1 brandstof en 1
erts. Leg het schip in de Maintenance Bay en
gebruik het samen met de rest van de vloot aan
het begin van je volgende speelbeurt. Leg het
schip onmiddellijk terug in de Burroughs Desert
als je de controle over het gebied verliest. Het
relikwie schip gedraagt zich exact hetzelfde als de
andere schepen in je vloot behalve dat het geen
kleur heeft en als het schip terug naar de
voorraad zou moeten, het in de Burroughs Desert
wordt gezet.
Zie Terraforming Station en de aflegvoordelen van
het Plasma Cannon voor details. De speler die
Burroughs Desert controleert mag het schip
opnieuw kopen in zijn volgende speelbeurt.
Voorbeeld 1:
Je hebt de controle over Burroughs Desert met één
kolonie, en gebruikt het relikwie schip. De
volgende speler bouwt een nieuwe kolonie en
plaatst deze op Burroughs Desert. Nu hebben jullie
hier beiden één Kolonie, dus niemand controleert
het gebied. De gebiedstegel en het relikwie schip
worden onmiddellijk terug in Burroughs Desert
geplaatst.

Je wisselkoers bedraagt altijd 1 brandstof voor 1
erts als je de Orbital Market gebruikt.
Voorbeeld:
Je plaatst een dubbele 3 bij de Orbital Market.
Normaal zou je wisselkoers nu drie benzine voor
één erts zijn, maar aangezien je de controle hebt
over Heinlein Plains is je wisselkoers altijd één
brandstof voor één erts, onafhankelijk van de
waarde van je schepen.

Herbert Valley
Betaal 1 brandstof en 1 erts minder dan normaal voor
elk schip dat je bouwt in de Shipyard.
Voorbeeld:
Je legt een paar schepen bij de Shipyard om je 5de schip
te bouwen. Normaal zou je 2 brandstof en 2 erts
moeten betalen, maar aangezien je Herbert Valley
controleert betaal je slechts 1 brandstof en 1 erts. Als je
jouw 4de schip wou bouwen kon je dit dankzij de
controle over Herbert Valley, gratis doen.

Lem Badlands
Ontvang 1 extra brandstof voor elk schip dat je bij de
Solar Converter plaatst.
Voorbeeld:
Je plaatst een 3 en een 4 bij de Solar Converter en
ontvangt zoals gewoonlijk hiervoor 4 brandstof.
Aangezien je Lem Badlands controleert ontvang je twee
extra brandstof.

Pohl Foothills
Betaal één brandstof minder voor het gebruik van een
Buitenaardse technologie kaart.
Voorbeeld 1:
Je bezit de Booster Bod kaart die je toelaat 1 bij te tellen
bij de waarde van een ongeplaatst schip voor 1
brandstof. Omdat je Pohl Foothills controleert betaal je
nu niets voor het gebruik van de kaart.

Voorbeeld 2:
Je bezit de Plasma Cannon kaart waarmee je schepen
van je tegenspelers van ruimtestations kan verwijderen,
de kostprijs hiervoor bedraagt één brandstof per schip.
Je besluit de drie schepen van de Lunar Mine te
verwijderen. Aangezien je Pohl Foothills controleert
betaal je slechts 2 brandstof voor deze actie.

Van Vogt Mountains
Het eerste schip dat je bij de Lunar Mine plaatst, mag
van een willekeurige waarde zijn.
Voorbeeld:
Je hebt een 1, 2, 4 en 5 geworpen, het schip met de
hoogste waarde op dit moment bij de Lunar Mine is een
5. Omdat jij de Van Vogt Mountains controleert, mag je
eerste schip dat je bij de Lunar Mine plaatst de 1, 2 of 4
zijn. Als je een tweede erts wil, kan je jouw 5 er ook nog
plaatsen.

Veldgeneratoren
De drie veldgeneratoren veranderen de regels
voor de gebieden waar ze zich bevinden, regels
van de generatoren hebben voorrang op de
regels van de buitenaardse technologie kaarten.

Isolation Field

Positron Field

Repulsor Field

Het Isolation Field doet het voordeel van een
gebied teniet. De eerste speler die een Stasis
Beam kaart aflegt, plaatst het Isolation Field in
een gebied naar keuze. Elke volgende speler die
een Stasis Beam kaart aflegt verplaatst het
Isolation Field fiche naar een ander gebied.

Het Positron Field levert één
overwinningspunt op voor de speler die het
gebied controleert waar deze ligt. De eerste
speler die een Data Crystal kaart aflegt,
plaatst het Positron Field in een gebied naar
keuze. Elke volgende speler die een Data
Crystal kaart aflegt verplaatst het Positron
Field fiche naar een ander gebied.

Het Repulsor Field zorgt ervoor dat er geen
kolonies mogen worden bijgeplaatst of verwijderd
in het gebied waar deze ligt. Het Repulsor Field zelf
zorgt er niet voor dat deze zelf niet kan worden
verwijderd of andere veldgeneratoren kunnen
worden bijgeplaatst of verwijderd worden. De
eerste speler die een Gravity Manipulator kaart
aflegt, plaatst het Repulsor Field in een gebied
naar keuze. Elke volgende speler die een Gravity
Manipulator kaart aflegt verplaatst het Repulsor
Field fiche naar een ander gebied.

Voorbeeld:
Als het Isolation Field in Pohl Foothills ligt, kan
de speler die dat gebied controleert niet van het
voordeel "Betaal één brandstof minder voor het
gebruik van elke buitenaardse technologiekaart"
gebruik maken. Het voordeel kan ook niet
gebruikt worden door de speler met de Data
Crystal kaart.

Voorbeeld:
Als het Positron Field in Herbert Valley ligt, en
de groene speler heeft de controle over
Herbert Valley, ontvangt hij daarvoor één
extra overwinningspunt.

Voorbeeld:
Als het Repulsor Field in de Asimov Crater ligt,
mogen er daar geen kolonies worden gebouwd op
dat gebied. De kolonies die daar al aanwezig zijn
mogen ook niet worden verwijderd of gewisseld
door het afleggen van de Polarity Device of Orbital
Teleporter kaart.

ISOLATION FIELD

POSITRON FIELD

REPULSOR FIELD

Niemand mag de bonus
van dit gebied
gebruiken

+1 OP voor de speler
die dit gebied
controleert

Niemand mag hier
kolonies plaatsen of
wegnemen

Buitenaardse Technologie kaarten
De buitenaardse Technologie kaarten laten je toe de
standaard spelregels te veranderen. De meeste van deze
kaarten mogen onmiddellijk worden gebruikt van zodra je
deze in je bezit hebt gekregen. De kaarten waar je een
brandstof kost voor moet betalen, mag je slechts één keer
per speelbeurt gebruiken. Je mag een kaart enkel afleggen
als je die kaart tijdens die speelbeurt nog niet hebt
gebruikt en je mag slechts 1 kaart afleggen per speelbeurt.
De buitenaardse technologie kaarten worden door de
spelers open voor zich neergelegd.
Je mag van elke kaart maar één exemplaar bezitten.
Als een kaart je toelaat de waarde van een schip te
wijzigen, mag die waarde nooit lager dan 0 en hoger dan 6
zijn.
Als de trekstapel is uitgeput wordt de aflegstapel geschud
en vormt deze de nieuwe trekstapel.

Alien City en Alien Monument
Elk van deze kaarten zijn één overwinningspunt waard. De
kaartenstapel bevat één Alien City en één Alien Monument
kaart, een speler mag dus beide kaarten gelijktijdig
bezitten. Deze kaarten hebben geen brandstof kost en
geen aflegvoordeel.

Data Crystal
Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen per
kolonie in een gebied om het gebiedsvoordeel te
gebruiken, net alsof je de controle hebt over dat
gebied. Bij de gebieden zonder kolonies kan je het
voordeel niet gebruiken. Als het Isolation field in een
gebied ligt, kan je dat voordeel ook niet gebruiken.
Dit kan ook niet worden gebruikt voor Burroughs
Desert, aangezien het voordeel van dit gebied over
meerdere speelbeurten verloopt. Je mag een Data
Crystal afleggen om een Positron Field in een gebied
te plaatsen. Als het Positron Field al op het speelbord
ligt, verplaats je deze naar een ander gebied.
Voorbeeld:
Je werpt een 1, 6 en 6. Je hebt heel wat brandstof ter
beschikking en wil dit omzetten in erts, maar het
paartje 6en geeft je een slechte wisselkoers bij de
Orbital Market. Op Heinlein Plains staat een groene
en een rode kolonie, je betaald dus twee brandstof en
gebruikt je data Crystal om het voordeel van Heinlein
Plains te gebruiken. Je kunt nu gebruik maken van de
1:1 wisselkoers bij de Orbital Market, onafhankelijk
van het paartje dat je daar plaatst.

Alien Monument

Gravity Manipulator

Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen om de
waarde van een ongeplaatst schip met één te verhogen. Je
mag de Booster Pod afleggen om één veld generator van
het speelbord te verwijderen. Een veld generator die op
deze manier wordt weggenomen, mag later gewoon
opnieuw worden geplaatst.

Je mag elke speelbeurt twee brandstof betalen om de
waarde van een ongeplaatst schip met één te
verlagen en een ander ongeplaatst schip met één te
verhogen.
Je mag de Gravity manipulator afleggen om een
Repulsor Field op een gebied te plaatsen. Als het
Repulsor Field al op het speelbord ligt, verplaats je
deze naar een ander gebied

Voorbeeld:
Je werpt een 1, 3 en 4. Je betaalt één brandstof en gebruikt
het voordeel van de Booster Pod om van de 3 een 4 te
maken, die je dan kan gebruiken bij de Shipyard.

Voorbeeld:
Je werpt een 1, 2 en 5. Je betaalt twee brandstof en
gebruikt de Gravity manipulator om van de 2 een 1 te
maken en de 5 een 6 te maken.

Booster Pod

Alien City

Booster Pod

Data Crystal

Holographic Decoy
Deze kaart heeft geen brandstof kost en geen
aflegvoordeel. Zolang je deze kaart in je bezit hebt mag
een andere speler via de Raiders' Outpost geen
grondstoffen of andere kaarten van je stelen. Als die
speler je toch wil overvallen moet hij eerst de
Holographic Decoy stelen. Als de speler deze kaart
steelt en zelf al een Holographic Decoy bezit, wordt
deze kaart afgelegd.

Gravity Manipulator

Holographic Decoy

Orbital Teleporter

Plasma Cannon

controleert dat gebied. Je hebt één kolonie in de Vogt
Mountains groen heeft daar 2 kolonies, het zal dus nog even
duren voor je de controle hebt over dat gebied. Je legt de
Orbital Teleporter kaart af en verplaatst je kolonie van de
Vogt Mountains naar Lem Badlands om de controle te
nemen over dat gebied. Je ontvangt hiervoor de
gebiedstegel en een extra overwinningspunt.

Plasma Cannon

Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen per schip om
schepen van de andere spelers bij ruimtestations weg te
halen. De schepen die je verwijderd gaan naar de
Maintenance Bay (zie voorbeeld 2 voor een uitzonering op
deze regel). Het Plasma Cannon kan slechts schepen van
één ruimtestation verwijderen. En je mag het Plasma
Cannon niet voor je eigen schepen gebruiken. Je mag deze
Orbital Teleporter
kaart afleggen om een schip van een andere speler terug in
Je mag elke speelbeurt twee brandstof betalen om één de voorraad te leggen. Die speler moet wel minstens drie
van je reeds geplaatste schepen te verplaatsen van één schepen overhouden in zijn vloot voor de volgende
ruimtestation naar een ander. Je mag slechts één van je speelbeurt. Het relikwie schip wordt hier niet bijgeteld. Een
schepen verplaatsen, maar dat schip mag wel samen
schip dat op deze manier wordt verwijderd kan via de
met andere schepen worden gebruikt bij het nieuwe
Shipyard terug worden gebouwd.
ruimtestation. je mag het schip niet bij het zelfde
Voorbeeld 1:
ruimtestation plaatsen als waar het vandaan komt. Je
Jij bent de blauwe speler en werpt 2, 2 en 4. Je wilt je paartje
mag de waarde van het schip niet wijzigen bij het
2‐en bij de Shipyard inzetten, maar alle velden zijn daar
verzetten naar een ander ruimtestation. Je mag de
bezet. Je betaalt 2 brandstof en gebruikt je Plasma Cannon
Orbital Teleporter niet gebruiken om een schip vanaf
om de 2 rode schepen daar naar de Maintenance Bay te
het Terraforming Station of de Maintenance Bay te
verplaatsen. Vervolgens plaats je jouw twee schepen bij de
verplaatsen. Je mag deze kaart afleggen om één
Shipyard.
kolonie van een gebied naar een ander gebied te
Voorbeeld 2:
verplaatsen. Zie Repulsor Field voor uitzonderingen
Jij bent de blauwe speler. De rode speler heeft een schip op
hierop.
het Terraforming Station. Je betaalt één brandstof om met
Voorbeeld 1:
het Plasma Cannon het rode schip daar weg te halen,
Je werpt een 2, 5 en 6. Je plaatst de 6 bij de Lunar Mine
normaal zou dat schip naar de Maintenance Bay gaan, maar
en ontvangt één erts. Je betaalt vervolgens twee
een schip op het Terraforming Station wordt geconsumeerd
brandstof en gebruikt de Orbital Teleporter om de 6
en gaat dus terug naar de voorraad.
naar het Alien Artifact te verplaatsen. Dan leg je jouw 2
bij het Alien Artifact, waardoor je totaal daar op 8 komt Voorbeeld 3:
Je bent de blauwe speler en de gele speler heeft 6 schepen
en neem je een buitenaardse technologie kaart.
op het bord. Je legt je Plasma Cannon af om de gele 6 van de
Voorbeeld 2:
Lunar Mine te verwijderen en plaatst dit schip terug in de
Je bent de blauwe speler. Zowel jij als de rode speler
voorraad.
hebben een kolonie in Lem Badlands, dus niemand

Voorbeeld:
De rode speler legt 3 opeenvolgende schepen op de
Raiders' Outpost. Hij wil vier erts van je stelen, maar
omdat jij de Holographic Decoy bezit is je erts veilig
voor overvallen. De rode speler beslist om toch je
Holographic Decoy te stelen.

Voorbeeld 4:
Rood heeft 4 schepen op het speelbord: één bij de Lunar
Mine, twee bij de Alien Artifact en één bij het
Terraforming Station. Je wilt je Plasma Cannon
afleggen om het schip bij de Lunar Mine te verwijderen,
maar je mag dit niet doen. Hierdoor zou rood nu nog 3
schepen overhouden, maar aan het begin van rood zijn
volgende speelbeurt verdwijnt het schip op het
Terraforming Station en zou rood nog maar twee
schepen overhouden.

Polarity Device
Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen om één
van je ongeplaatste schepen om te draaien. Je mag
deze kaart afleggen om 2 kolonies uit 2 gebieden met
elkaar van plaats te wisselen. Zie Repulsor Field voor
uitzonderingen hierop.
Voorbeeld 1:
Je werpt een 1, 2 en 5. Je betaalt één benzine en
gebruikt het Polarity Device om je 1 om te draaien naar
een 6.
Voorbeeld 2:
In Herbert Valley staan 2 gele kolonies en in Lem
Badlands 2 rode kolonies. Je legt de Polarity Device
kaart af en wisselt één kolonie uit beide gebieden met
elkaar. Hierdoor staan er nu in elk van die gebieden één
rode en één gele kolonie, zowel geel als rood hebben
niet langer de controle over deze gebieden.

Resource Cache
Je ontvangt gratis grondstoffen zolang je deze kaart in
je bezit hebt. Tel het aantal even en oneven schepen in
je vloot na het werpen en voor het eventueel opnieuw
werpen met Buitenaardse technologie kaarten.
• Als je meer oneven schepen hebt, ontvang je één
erts.
• Als je meer even schepen hebt, ontvang je één
brandstof.
• Als je evenveel oneven als even schepen hebt,
ontvang je één erts en één brandstof en moet je
de Resource Cache kaart onmiddellijk afleggen.

In tegenstelling tot alle andere Buitenaardse
technologie kaarten kan je de Resource Cache niet
gebruiken tijdens de beurt dat je deze hebt genomen.
Deze kaart wordt enkel afgelegd als je een gelijk aantal
even en oneven schepen hebt geworpen.
Voorbeeld:
Je plaatst een 3 en een 6 bij het Alien Artifact en neemt
de Resource Cache kaart. Je ontvangt voor deze kaart
geen voordeel tot je jouw vloot hebt samengesteld in
de volgende speelbeurt.

Stasis Beam

Resource Cache

Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen om de
waarde van een ongeplaatst schip met één te verlagen.
Je mag de Stasis Beam afleggen om een Isolation Field
in een gebied te plaatsen. Als het Isolation Field al op
het speelbord ligt, verplaats je dit naar een ander
gebied.
Voorbeeld:
Je werpt een 1, 2 en 5. Je betaalt één brandstof en
gebruikt de Stasis Beam om de 2 te veranderen naar
een 1 om zo het paartje 1‐en in te zetten bij de Orbital
Market en bekomt een gunstige wisselkoers.

Stasis Beam

Temporal Warper
Je mag elke speelbeurt één brandstof betalen om
zoveel van je ongeplaatste schepen als je wil opnieuw
te werpen. Je mag deze kaart afleggen om één van de
buitenaardse technologiekaarten uit de aflegstapel te
nemen, je mag eerst de aflegstapel doorzoeken
alvorens de Temporal Warper kaart af te leggen.

Temporal Warper

Voorbeeld 1:
Je werpt een 1, 2 en 5. Je gebruikt de Temporal Warper
om de 1 en de 2 opnieuw te werpen, in de hoop hogere
waarden te dobbelen.
Voorbeeld 2:
Je doorzoekt de Buitenaardse technologie kaarten
aflegstapel en vind een Alien City kaart. Je legt de
Temporal Warper af en neem de Alien City kaart.

Polarity Device

Verkorte Spelregels
Doel van het spel
Verzamel de meeste overwinningspunten aan het
einde van het spel door de plaatsing van kolonies,
gebiedscontrole en het bezit van bepaalde
buitenaardse technologie kaarten.

Spelverloop
Elke speler voert onderstaande acties uit in zijn
speelbeurt.
• Verzamel en werp je schepen
• Plaats al je schepen naar keuze bij
ruimtestations waar je aan de voorwaarden
voldoet en ontvang onmiddellijk de voordelen.
• Gebruik buitenaardse technologie kaarten op
een willekeurig moment tijdens je speelbeurt.
De kaarten waarvoor brandstof moet worden
betaald mag je slechts één keer per speelbeurt
gebruiken. Je mag per speelbeurt maar één
kaart afleggen en deze mag dezelfde speelbeurt
nog niet zijn gebruikt.
• Van zodra alle schepen zijn geplaatst en de
buitenaardse technologie is gebruikt, breng je
jouw grondstoffen terug tot 8.
• De volgende speler is aan de beurt

Einde van het spel en Puntentelling
Het spel eindigt onmiddellijk als een speler zijn
laatste kolonie op een gebied plaatst.
Punten:
• 1 punt per kolonie op een gebied.
• 1 punt per gebied onder jouw controle.
• 1 punt voor het bezit van de Alien City.
• 1 punt voor het bezit van het Alien Monument.
• 1 punt als je de controle hebt over het gebied
met het Positron Field.
Bij een gelijkstand wint de speler met de meeste
buitenaardse technologie kaarten, brengt dat geen
uitsluitsel het meeste erts, is het dan nog gelijk de
meeste brandstof.

Symbolen
Alien Artifact

Elk schip dat je hier plaatst, laat je toe de 3 kaarten
te vervangen door 3 nieuwe. Je mag een kaart
nemen als je schepen met waarde 8 of meer hebt
geplaatst. Om een tweede kaart te nemen moet je
opnieuw voor minstens waarde 8 schepen plaatsen.

Colonist Hub
Leg hier schepen van een willekeurige waarde. Als je
nog geen kolonie op een voortgangsspoor hebt
liggen, plaats je er één. Verplaats je kolonie één
cirkel vooruit voor elk schip dat je hier plaatst.
Bereikt de kolonie de laatste cirkel mag je deze
plaatsen mits betaling van één erts en één
brandstof. Je mag maar één voortgangsspoor
gebruiken.

Orbital Market
Plaats hier twee schepen met dezelfde waarde.
Ruil evenveel brandstof als de waarde van één
schip tegen één erts. Je mag dit zoveel keer
uitvoeren als je wil.

Raiders’ Outpost
Plaats hier drie opeenvolgende schepen. Steel
tot 4 grondstoffen of één buitenaardse
technologie kaart van je tegenstander(s). Als er al
schepen liggen op de Raiders' Outpost mag je
deze vervangen door jouw schepen als de totale
waarde van je reeks hoger is dan de reeds
aanwezige reeks. De schepen die er al liggen
gaan naar de Maintenance Bay.

Shipyard

Colony Constructor
Plaats hier 3 schepen met dezelfde waarde. Betaal 3
erts om een kolonie te plaatsen.

Plaats hier schepen groter of gelijk aan de hoogste
waarde bij de mijn. Ontvang 1 erts per schip.

Plaats twee schepen van gelijke waarde. Betaal
brandstof en erts om één van je schepen uit de
voorraad naar de Maintenance Bay te
verplaatsen: 1 erts en 1 brandstof voor het
vierde schip, 2 van elk voor het vijfde schip en 3
van elk voor het 6de schip.

Maintenance Bay

Solar Converter

Lunar Mine

Als je een schip nergens volgens de regels kan
plaatsen, plaats je het hier. De Maintenance Bay
geeft je geen voordeel. Schepen gekocht bij de
Shipyard of Burroughs Desert, komen hier terecht
tot aan het begin van je volgende speelbeurt. Een
schip op de Maintenance Bay kan niet worden
verplaatst met een Buitenaardse technologie kaart.
Schepen die met het Plasma Cannon worden
verwijderd van ruimtestations komen hier ook
terecht, tot het begin van de speler zijn volgende
speelbeurt.

Neem evenveel brandstof
als de helft van de waarde
van je schip, afgerond naar
boven.

Terraforming Station
Plaats één schip met waarde 6. Betaal 1
brandstof en 1 erts om een kolonie te plaatsen.
Aan het begin van je volgende speelbeurt plaats
je het gebruikte schip in de voorraad.

