EEN bordSPEL VOor 2 toT 4 SpElers,
LEEFTIJD 10 EN OUDER

SPELOVERZICHT

Essen op de vooravond van de 20ste eeuw: Een tijd waarin eindeloze
steenkoolvoorraden in overvloed aanwezig zijn in de aarde en klaar
om uit te graven!
Jij bent de eigenaar van een steenkoolmijn die contracten voor
verschillende steenkoolsoorten volbrengt. Geef kapitaal uit om
steenkoolkarren te kopen en tunnels uit te breiden gezien je naar
verschillende soorten steenkool graaft.
Lever bestellingen af om overwinningspunten te krijgen. De
bestellingen zijn echter wel heel specifiek omtrent de soort steenkool

die ze vragen. Gezien elke soort in een verschillend mijnniveau zit,
moet je jouw tunnels uitbreiden en dat kost zelfs nog meer geld.
De financiële middelen zijn beperkt alsook het aantal werkers die
elk bedrijf heeft. Pas op want hoe later je het werk toekent, hoe meer
werkers je nodig hebt om het werk af te krijgen. Van zodra niemand
nog werkers heeft, is de shift voorbij. Wie na drie shifts het meeste
overwinningspunten heeft, wint.
Nu is het tijd om jouw handen vuil te maken! Zoals ze in Essen
zeggen, Glück auf!

oNDERDELEN

4 Putkooien

1 Speelbord
Kantine
Vakken voor Puntenspoor
Werker vakken
Werker vakken
Tunneltegels
(Put)
(Geld)

Bank

48 Tunneltegels

44 Bestellingskaarten

11 Koets
Bestellingskaarten

11 Kruiwagen
Bestellingskaarten

Werker vakken Werker vakken Shift Klok
(Mijnkar fabriek) (Aflevering)
4 Putten

Werker vakken
Bestelling (Nieuwe Bestelling)
vakken

Oppervlakte niveau

2de Tunnelniveau
(bruin)
3de Tunnelniveau
(grijs)

4 Overwinningspuntenschijven
(1 in elke speelkleur)
Openstaande
Bestellingen gebied

40 Bankbiljetten (in de waardes 1, 2 en 5 Marken)

Mijnkarren
7 Slottegels

{
{

4de Tunnelniveau
(zwart)
4 Schacht
inleggen

64 Steenkoolblokjes
(16 in elk van de 4 kleuren)
72 Werkers
(18 in elke speelkleur)

Private Steenkool Opslag

1ste Tunnelniveau
(geel)

11 Locomotief
Bestellingskaarten
11 Vrachtwagen
Bestellingskaarten

“Heldere” kant “Donkere” kant
(met lantaarns) (zonder lantaarns)

1 Startspelerfiche

2

1 Scorepion

1 Shiftwijzer

OPSTELLING

Verwijder alle kartonnen onderdelen voorzichtig uit de stanzen voor het eerste spel.

1. Leg het

speelbord
in het
midden
van de tafel.

2. Verminder het aantal beschikbare Werker vakken volgens het aantal spelers door
deze vakken op het speelbord af te dekken met Slottegels:
• met 2 spelers: dek de vier vakken aangegeven met “2” EN de drie vakken met
“2+3” af
• met 3 spelers: dek de drie vakken aangegeven met “2+3” af
• met 4 spelers: er worden geen vakken afgedekt

3. Leg alle Steenkoolblokjes
alsook de Bankbiljetten
(gescheiden door hun
waarde) als algemene
voorraad klaar.

4. Schud alle Tunneltegels en leg

ze in een gedekte stapel naast
het speelbord. Leg 1 willekeurig
uit deze stapel getrokken
Tunneltegel open op elk
(open) Tunneltegel vak van
de Mijnkar fabriek.

5. Leg de Shiftwijzer op de meest

linkse wijzerpositie van de
Shiftklok zodat de wijzer naar
de cirkel met “I” erin wijst.
Plaats daarna de Scorepion
op meest linkse cirkel van de
Shiftklok (de cirkel met de pijl).

10. Schud alle Bestellingskaarten		

6. Iedere speler kiest een speelkleur en krijgt:
•
•
•
•

de Put in zijn kleur (zoals aangegeven door de kleur van de symbolen)
1 Schacht inleg (dat hij in de leegte in het midden van zijn Put legt)
1 Putkooi (dat hij op de Schacht op het Oppervlakte niveau legt)
4 Steenkoolblokjes uit de algemene voorraad:
• 1 bruin • 1 grijs • 1 geel • 1 zwart (deze worden allemaal
op de Mijnkar van zijn kleur in zijn Put gelegd)

7.Afhankelijk van het aantal spelers krijgt iedere speler
een bepaald aantal Werkers in zijn kleur:
• met 2 spelers: ieder 18 Werkers
• met 3 spelers: ieder 15 Werkers
• met 4 spelers: ieder 13 Werkers
Leg overblijvende Werkers terug in de doos.
Daarna plaatst iedere speler zijn Werkers links
van zijn Put op het Oppervlakte niveau. Dit is zijn
persoonlijke Werker voorraad.
Plaats de Overwinningspuntenschijven
van iedere speler op het “0/100” vak van
het puntenspoor.

Beginnend met de speler
rechts van de startspeler en
verder in tegenklokwijzerszin neemt
iedere speler 1 Bestellingskaart uit deze
openliggende. Herhaal dit totdat iedere
speler 3 Bestellingskaarten heeft die hij
rechts van zijn Put in zijn Openstaande
Bestellingen gebied open ligt.

8. Afhankelijk van het aantal spelers krijgt iedere

speler een bepaald aantal Marken van de
algemene Bankbiljetten voorraad als startkapitaal:
• met 2 spelers: 10 Marken
• met 3 spelers: 9 Marken
• met 4 spelers: 8 Marken

en leg ze naast het speelbord in een
gedekte stapel.
Afhankelijk van het aantal spelers
worden er Bestellingskaarten van
deze stapel getrokken en open
tentoongesteld onder het speelbord:
• met 2 spelers: onthul 7
Bestellingskaarten
• met 3 spelers: onthul 10
Bestellingskaarten
• met 4 spelers: onthul 13
Bestellingskaarten

9. Bepaal de startspeler en geef
hem de Startspelerfiche.
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Leg de overblijvende kaart die door
geen enkele speler werd genomen op
1 van de 4 Bestelling vakken op het
speelbord. Vul ten slotte de andere 3
Bestelling vakken op het speelbord
op met een Bestellingskaart van de
stapel. (Bij 2 spelers blijft het meest
linkse Bestelling vak leeg, daar het
geblokkeerd is met een Slottegel).

SPELVERLOOP

Coal Baron wordt in een totaal van 3 ronden (Shifts) gespeeld.
Elke Shift begint met de beurt van de huidige Startspeler en gaat
daarna verder in klokwijzerszin. Tijdens zijn beurt voert de speler altijd exact 1 actie uit door 1 of meer van zijn Werkers op 1
Werker vak van zijn keuze te plaatsen.

De Shift is ten einde als de Werkers van alle spelers op het speelbord werden geplaatst. Daarna volgt de Shift waardering.
Na de eerste en tweede Shift keren alle Werkers terug naar hun
eigenaar. Daarna begint een nieuwe Shift. Na de derde Shift
eindigt het spel. De speler met de meeste Overwinningspunten
(OPs) wint het spel.

JOUW BEURT

Tijdens jouw beurt kies je 1 Werker vak op het
Voorbeeld: Als Mike het “4 Mark” Werker
speelbord. Je mag enkel een vak kiezen als je in
vak kiest, moet hij 1 van zijn Werkers erop
staat bent de actie van dat vak uit te voeren.
plaatsen.
Indien het werker vak leeg is, moet je exact 1 van Als hij het “5 Mark”
jouw werkers uit jouw voorraad erop plaatsen en Werker vak kiest,
daarna de actie uitvoeren. Als er reeds 1 of
moet hij eerst de
rode Werker hiervan
meerdere Werkers op dat vak staan (het doet er
niet toe van welke speler), verwijder je deze eerst verwijderen en in de Kantine
plaatsen. Daarna moet hij 2
van dat vak en plaats je ze in de Kantine. Neem
Werkers op dit Werker vak
daarna evenveel Werkers uit jouw voorraad als
plaatsen.
het aantal dat je verwijderd hebt plus 1 extra
Als hij het “6 Mark” Werker vak kiest, moet
Werker en plaats ze samen op het Werker vak.
hij eerst zijn 2 Werkers hiervan verwijderen
Voer daarna de actie van dat vak uit.
en in de Kantine plaatsen. Daarna moet hij
• Als je de actie van een Werker vak niet kan
3 Werkers op dit Werker vak plaatsen.
uitvoeren of je niet genoeg Werkers hebt om de
vorige te verjagen, moet je een ander Werker vak kiezen.
• De Kantine is enkel een wachtruimte voor gebruikte Werkers. Het is niet beperkt in
aantal Werkers (in alle kleuren) dat het vak kan bevatten.

Als je geen Werker
vak kan of wil kiezen,
moet je exact 1 van
jouw Werkers uit jouw voorraad op de
Bank plaatsen (het gebouw onder het
groene “Geld” Werker vak). Hiervoor
krijg je exact 1 Mark uit de algemene
Bankbiljetten voorraad.
Zoals de Kantine is de Bank niet beperkt
in aantal Werkers (in alle kleuren) dat
het vak kan bevatten.
Nadat je de actie van jouw gekozen
Werker vak hebt uitgevoerd, is het de
beurt aan de volgende speler.
Van zodra je geen Werkers meer hebt in
jouw Werker voorraad, wordt jouw beurt
overgeslagen voor de rest van de Shift.

Er zijn 5 soorten Werker vakken op het Speelbord (elk geeft een specifieke actie):

1. Mijnkar fabriek (Verwerf 1 Tunneltegel en voeg deze toe aan jouw Put)

Belangrijk: Dit Werker vak werkt een beetje afwijkend:
Als je jouw werker(s) op een Werker vak in Voorbeeld:
Als je jouw Werker(s) hier plaatst, neem dan
Mike plaatst zij
de Mijnkar fabriek plaatst, moet je de
de bovenste 5 Tunneltegels van de gedekte
Tunneltegel verbonden aan dit Werker vak Werker op dit
stapel. Kies 1 Tunneltegel uit deze 5 en betaal
aanschaffen door geld te betalen. Het aantal Werker vak in de
de normale kost voor de Mijnkarren op deze
Marken die je in de algemene Bankbiljetten Mijnkar fabriek en
tegel. Daarna leg je de 4 resterende tegels gedekt terug in
voorraad moet terugleggen, hangt af van de krijgt dus de
de volgorde van jouw keuze OFWEL bovenop OFWEL
kleur en het aantal (1 of 2) van Mijnkarren Tunneltegel met 2
onderaan de stapel. (Je mag ook alle 5 tegels bovenop of
grijze Mijnkarren.
op de tegel:
onderaan de stapel terugleggen en dus geen Tunneltegel
Hiervoor moet hij
• elke gele Mijnkar kost 1 Mark
aanschaffen - dit telt achter wel nog steeds als een
6 Marken aan de algemene
• elke bruine Mijnkar kost 2 Marken
volledige actie.)
Bankbiljetten voorraad betalen.
• elke grijze Mijnkar kost 3 Marken
Voorbeeld (vervolg):
• elke zwarte Mijnkar kost 4 Marken
Mike
plaatst 2 grijze Steenkoolblokjes op
Nadat je de Tunneltegel hebt aangeschaft, leg je onmiddellijk 1 Steenkoolblokje in dezelfde
de aangeschafte grijze Tunneltegel (1 op
kleur (genomen uit de algemene voorraad) op elk van de Mijnkarren. Voeg daarna de tegel
elke Mijnkar). Daarna moet hij de tegel
toe aan jouw Put. Let erop dat je deze toevoegt:
aan de “Heldere” kant van zijn grijze
• tot het overeenkomstige niveau (geel, bruin, grijs, zwart)
Tunnel niveau toevoegen.
• op de corresponderende kant (“Heldere” kant of “Donkere” kant - de “Heldere”
kant heeft lantaarns, de “Donkere” kant heeft geen lantaarns).
Als je op het einde van jouw beurt de Tunneltegel van een vak van de
Mijnkar fabriek hebt aangeschaft, vul je het lege vak met een open Tunneltegel
getrokken vanop de gedekte stapel aan.
Opmerking: Mijnkarren worden nooit opnieuw aangevuld. Je krijgt enkel nieuwe
Steenkool door het aanschaffen van nieuwe Tunneltegels.
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2. Ontginning (Krijg Steenkool uit jouw Put op
jouw openstaande Bestellingen)

Als je jouw Werker(s) op een “Ontginning” Werker vak plaatst, kan je
jouw Put ontginnen en jouw Bestellingen klaarzetten voor Aflevering.
Het getal weergegeven op het Werker vak geeft het maximum aantal
werkstappen die je kan uitvoeren weer. (Als je minder werkstappen
uitvoert, zijn de resterende verloren.)
Elk van de volgende bewegingen wordt aanzien als 1 werkstap:

Voorbeeld: Mike plaatste een Werker op het
“Ontginning” Werker vak dat tot 8
werkstappen toelaat. Hij voert de volgende
8 werkstappen uit:
1. Verplaats de Putkooi
naar beneden

2. Verplaats 1 grijs
Steenkoolblokje naar de Putkooi

3. Verplaats 1 grijs Steenkoolblokje naar de Putkooi

4. Verplaats de Putkooi
naar boven

5. Verplaats 1 geel Steenkoolblokje naar de Putkooi

6. Verplaats de Putkooi
naar boven

7. Verplaats 1 grijs
Steenkoolblokje naar een
grijze Bestellingsplaats

8. Verplaats 1 grijs
Steenkoolblokje naar een
grijze Bestellingsplaats

1. Verplaats jouw Putkooi naar beneden en stop op een
Tunnel niveau.

2. Verplaats jouw Putkooi naar boven en stop op een Tunnel
niveau of op het Oppervlakte niveau.

3. Terwijl jouw Putkooi op een Tunnel niveau is:
Verplaats 1 Steenkoolblokje van een
Mijnkar op dat niveau naar een vrije
plaats in jouw Putkooi (jouw Putkooi
heeft in totaal 5 plaatsen).

4. Terwijl jouw Putkooi op een Oppervlakte niveau is:
Verplaats 1 Steenkoolblokje van jouw
Putkooi naar een Bestellingskaart in jouw
Openstaande Bestellingen gebied op een
vrije Bestellingsplaats in dezelfde kleur.

Bestellingsplaats

Belangrijk: In plaats van het Steenkoolblokje in de
gevraagde kleur mag je 2 willekeurige Steenkoolblokjes (in
dezelfde of verschillende kleur)
op de Bestellingsplaats leggen.
Desalniettemin vereist het
verplaatsen van deze 2 Steenkoolblokjes van
jouw Putkooi naar de Bestellingsplaats nog
steeds in totaal 2 werkstappen.

5. Op het Oppervlakte niveau: Als je geen

passende Bestellingskaart in jouw Openstaande
Bestelling gebied hebt maar toch een plaats in
jouw Putkooi wil vrijmaken:
Verplaats 1 Steenkoolblokje van jouw Putkooi
Private Steenkool opslag
naar jouw Private Steenkool opslag.
(Er is geen limiet op het aantal Steenkoolblokjes die je in jouw
Private Steenkool opslag mag opslaan.)

6. Verplaats 1 Steenkoolblokje van jouw

Private Steenkool opslag naar een
Bestellingskaart in jouw Openstaande
Bestellingen gebied. (Hierbij gelden
dezelfde regels als het verplaatsen van
een blokje uit jouw Putkooi naar de Bestellingskaart.)
Opmerking: Eénmaal Steenkoolblokjes op Bestellingsplaatsen zijn
gelegd, mag je ze later niet meer verplaatsen naar andere
Bestellingsplaatsen!
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3. Aflevering (Lever volbrachte Bestellingen af) Voorbeeld:
Als je jouw Werker(s) op een “Aflevering” Werker vak
plaatst, moet je alle Bestellingen afleveren die:
1. hetzelfde transport Voertuig tonen als weergegeven boven dat Werker vak
EN
2. volbracht zijn (dus alle Bestellingsplaatsen
zijn bezet door Steenkoolblokjes).

(Je mag een “Aflevering” werker vak enkel en alleen
kiezen als je ten minste 1 volbrachte Bestelling
van dat voertuig kan afleveren.) Voor elk van
jouw afgeleverde Bestellingen krijg je het aantal
Overwinningspunten (OPs) die bovenaan de kaart
staan aangegeven. Om deze aan te duiden verplaats
je jouw Overwinningspuntenschijf dit aantal vooruit
op het Puntenspoor. Verwijder daarna de afgeleverde
Bestellingen uit jouw Openstaande Bestellingen gebied
en leg de erop liggende Steenkoolblokjes terug in de
algemene voorraad. Tenslotte leg je de afgeleverde
Bestellingskaarten gedekt voor jou (je zal ze opnieuw
nodig hebben bij elke Shift waardering).

4. Geld

Door zijn werker op het “Aflevering” Werker
vak met de koets te plaatsen, moet Mike al zijn
volbrachte Koets Bestellingskaarten afleveren.
Dit betreft zijn Bestelling die hem 9 OPs geeft
alsook deze die hem 10 OPs geeft.
Eerst duidt hij deze OPs op het Puntenspoor
aan (een totaal van 19). Daarna legt hij de
Steenkoolblokjes op deze Bestellingskaarten
terug in de algemene voorraad.
Tenslotte legt hij deze Bestellingskaarten gedekt
voor zich neer.

5. Nieuwe Bestelling (Krijg 1 Bestellingskaart)

(Krijg Bankbiljetten) Als je jouw Werker(s) op een “Bestelling”

Als je jouw Werker(s) op een “Geld”
Werker vak plaatst, krijg je het
aantal Marken op dat vak
aangegeven. (Geld heb je nodig om
Tunneltegels in de Mijnkar fabriek
aan te schaffen.)
Voorbeeld:
Door zijn Werker op het “5
Mark” Werker vak te plaatsen,
krijgt Mike onmiddellijk 5
Marken uit de algemene
Bankbiljetten voorraad.

Voorbeeld:
Werker vak plaatst, moet je de BestelDoor zijn Werker op dit “Bestelling”
lingskaart onder dit Werker vak nemen
Werker vak te plaatsen, schaft Mike
en in jouw Openstaande Bestellingen
de Locomotief Bestellingskaart onder
gebied leggen. (Er is geen limiet op het
dit vak aan. Hij neemt de kaart
aantal Bestellingskaarten die je in jouw
en legt deze onmiddellijk in zijn
Openstaande Bestellingen gebied mag
Openstaande Bestellingen gebied
liggen hebben.) Vul daarna dit nu lege
rechts van zijn Put. Nadien vult hij dit
Bestelling vak op het speelbord terug op
nu lege Bestelling vak op het speelbord
met een open Bestellingskaart van de
terug op met de Bestellingskaart van
gedekte stapel getrokken.
bovenop de stapel.
Belangrijk:
Dit Werker vak werkt een beetje afwijkend: Na het plaatsen van jouw
Werker(s) hier, neem je de bovenste 5 Bestellingskaarten van de gedekte
stapel. Kies in het geheim 1 van deze 5 Bestellingskaarten en leg deze open
in jouw Openstaande Bestellingen gebied. Leg daarna de andere 4 kaarten
gedekt terug in volgorde naar jouw keuze OFWEL bovenop OFWEL
onderaan de stapel. (Je mag ook alle 5 de kaarten bovenop of onderaan de
stapel terugleggen en dus geen Bestelling houden - dit telt nog steeds als een
volledige actie.)

Van zodra geen enkele speler nog Werkers
heeft, eindigt de Shift en wordt een
Shift waardering uitgevoerd. Dit wordt
uitgevoerd met behulp van de Shift Klok.
De Shift Klok bevat in totaal 12 elementen.
Het aantal elementen die gescoord worden
verhoogd bij elke Shift:

Shift EINDE
Na de eerste Shift, worden slechts Na de tweede Shift, worden Na de derde shift,
de eerste 4 elementen van de Shift
worden alle 12
de eerste 8 elementen
Klok gescoord.
elementen gescoord.
gescoord.
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Om de Shift waardering uit te voeren, leg je eerst al jouw afgeleverde Bestellingskaarten open in een
rij voor jou. (Enkel afgeleverde Bestellingen komen in aanmerking voor deze waardering.
Openstaande Bestellingen rechts van jouw Put tellen niet mee).
Daarna worden, volgens de elementen op de Shift klok, Overwinningspunten (OPs) voor
meerderheden (eerste en tweede plaats) verdeeld. Begin met de OPs van het eerste element (zoals
aangegeven door de positie van de scorepion). Verplaats nadien de scorepion naar de cirkel van het
volgende element, verdeel deze OPs en zo verder. Wanneer de scoringpion uiteindelijk de positie bereikt die de Shiftwijzer aanwijst, is
dit het laatste element dat voor deze Shift gescoord wordt.
De eerste 4 elementen belonen afgeleverde Steenkool meerderheden:
Voorbeeld:
De speler met het meeste aantal gele Bestelling vakken op zijn afgeleverde Bestellingen krijgt... 2 OPs.
Mike heeft in totaal 3
De speler met het tweede meeste aantal gele Bestelling vakken krijgt............................................... 1 OP.
grijze, 3 zwarte,
De speler met het meeste aantal bruine Bestelling vakken op zijn afgeleverde Bestellingen krijgt.... 3 OPs.
1 geel en 1 bruin
De speler met het tweede meeste aantal bruine Bestelling vakken krijgt.......................................... 1 OP.
Bestelling vak op zijn
afgeleverde Bestellingen.
De speler met het meeste aantal grijze Bestelling vakken op zijn afgeleverde Bestellingen krijgt... 4 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal grijze Bestelling vakken krijgt............................................ 2 OPs.
De speler met het meeste aantal zwarte Bestelling vakken op zijn afgeleverde Bestellingen krijgt... 5 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal zwarte Bestelling vakken krijgt.......................................... 2 OPs.
De tweede 4 elementen belonen Steenkool meerderheden die door een Voertuig werden afgleverd:
De speler met het meeste aantal Bestelling vakken (elke kleur) op Kruiwagen Bestellingskaarten
Voorbeeld:
krijgt............................................................................................................................................................ 6 OPs.
Mike heeft in totaal 2
De speler met het tweede meeste aantal Bestelling vakken op Kruiwagen Bestellingskaarten
Bestelling vakken op
krijgt............................................................................................................................................................ 3 OPs.
Kruiwagen BestellingDe speler met het meeste aantal Bestelling vakken (elke kleur) op Koets Bestellingskaarten krijgt.. 7 OPs.
skaarten en in totaal 6
De speler met het tweede meeste aantal Bestelling vakken op Koets Bestellingskaarten krijgt..... 3 OPs.
Bestelling vakken op Koets
De speler met het meeste aantal Bestelling vakken (elke kleur) op Vrachtwagen Bestellingskaarten
Bestellingskaarten
krijgt............................................................................................................................................................ 8 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal Bestelling vakken op Vrachtwagen Bestellingskaarten
krijgt............................................................................................................................................................ 4 OPs.
De speler met het meeste aantal Bestelling vakken (elke kleur) op Locomotief Bestellingskaarten
krijgt................................................................................................................................................................... 9 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal Bestelling vakken op Locomotief Bestellingskaarten krijgt.4 OPs.
De derde 4 elementen belonen de meerderheid van lege Mijnkarren (zonder Steenkoolblokjes) in de Put van de spelers:
De speler met het meeste aantal lege gele Mijnkarren in zijn Put krijgt........................................10 OPs.
Voorbeeld:
De speler met het tweede meeste aantal lege gele Mijnkarren krijgt................................................. 5 OPs.
Mike heeft 3 lege grijze
Mijnkarren en 4 lege
De speler met het meeste aantal lege bruine Mijnkarren in zijn Put krijgt...................................11 OPs.
zwarte Mijnkarren in
De speler met het tweede meeste aantal lege bruine Mijnkarren krijgt............................................ 5 OPs.
zijn Put.
De speler met het meeste aantal lege grijze Mijnkarren in zijn Put krijgt.....................................12 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal lege grijze Mijnkarren krijgt.............................................. 6 OPs.
De speler met het meeste aantal lege zwarte Mijnkarren in zijn Put krijgt...................................13 OPs.
De speler met het tweede meeste aantal lege zwarte Mijnkarren krijgt............................................. 6 OPs.
Voorbeeld:
In geval van gelijkstand voor de meerderheid van een element:
George
George en Lucy hebben elk een totaal van 3 Bestelling
Gelijkstand voor eerste plaats: Alle betrokken spelers krijgen
vakken op Kruiwagen Bestellingskaarten. Ze staan gelijk
de OP voor de eerste plaats. In dat geval vervalt de OP voor
voor de eerste plaats en krijgen elk 6 OPs hiervoor. Mike
plaats twee.
krijgt
geen OPs voor zijn kruiwagen Bestellingskaart met Lucy
Gelijkstand voor tweede plaats: Alle betrokken spelers krijgen
2 Bestelling vakken.
de OP voor de tweede plaats.
Op Koets Bestellingskaarten daarentegen heeft Mike een
totaal van 6 Bestelling vakken. Hij krijgt 7 OPs voor deze
Speciale regel in een spel met 2 spelers:
meerderheid terwijl George en Lucy gelijks staan voor de
Er worden geen OP gegeven voor de tweede plaats bij het
tweede plaats met elk 1 Bestelling vak. Ze krijgen elk 3 Mike
waarderen van een element. Enkel de OP voor de eerste plaats
OPs hiervoor.
worden gegeven.
Gezien geen enkel speler Vrachtwagen of
Locomotief Bestellingskaarten heeft, krijgt
Uiteraard kunnen spelers slechts Overwinningspunten voor
niemand OPs hiervoor.
elementen krijgen indien ze hiervan minstens 1 afgeleverde
Bestelling hebben.
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Nadat alle Overwinningspunten van de Shift waardering zijn uitgedeeld, kan de volgende Shift klaargezet worden:
1. Geef de
Voorbeeld:
Startspelerfiche
Mike heeft 5
aan de speler die Werkers op de
de meeste Werkers Werker vakken
op Werker vakken van de Mijnkar
in de Mijnkar
fabriek, Lucy
heeft er 4 Werkers
fabriek heeft.
en George heeft
In geval van
er 2. Gezien Mike
gelijkstand gaat
er
het meeste
de startspelerfiche
heeft,
krijgt hij de
naar de betrokken
Startspelerfiche.
speler die in
klokwijzerszin het dichtst bij de startspeler van de vorige Shift
zit. (Indien de Startspeler ook betrokken is in de gelijkstand,
wordt hij niet opnieuw de startspeler).

2. Plaats de Scorepion terug op de meest linkse
cirkel van de Shift Klok. Plaats daarna de
Shiftwijzer op de volgende positie rechts zodat
het naar de cirkel met het volgende hoogste
Shift getal (II/III) wijst.
3. Leg al jouw afgeleverde Bestellingskaarten die je open hebt
gelegd voor de Shift waardering terug gedekt voor jou.Je zal
deze in de volgende Shift waardering opnieuw nodig hebben.
4. Verwijder al jouw Werkers vanop het Speelbord en plaats ze
links van jouw Put als jouw nieuwe Werker voorraad.
De nieuwe Shift kan nu beginnen bij de speler met de
Startspelerfiche die zijn beurt uitvoert.

EINDE VAN HET SPEL

Het spel eindigt na de Shift waardering van de 3de Shift.
Voorbeeld:
Zet nu Bankbiljetten en Steenkoolblokjes die je over hebt om in
Overwinningspunten:
• Voor iedere 5 Marken die je aan de algemene Bankbiljetten
voorraad terug geeft, krijg je 1 OP. (Hou eventueel overtollige
Marken voor gelijkstand).
“Heldere” kant:
• Voor iedere 3 Steenkoolblokjes krijg je 1 OP. (Het doet er niet
7 Tunneltegels
toe welke kleur de blokjes hebben of waar ze liggen: Put, Put“Donkere” kant:
kooi, Private Steenkoolblokjes voorraad of Openstaande
4 Tunneltegels
Bestellingen).
Controleer daarna of je Openstaande Bestellingen hebt:
• Voor elke Bestellingskaart resterend in jouw Openstaande
Mike heeft nog 7 Marken over.
+ 1 OP
Bestelling gebied, verlies je 1 OP. (Verplaats jouw Overwinningspuntenschijf achteruit op het Scorespoor).
Hij heeft nog 4 Steenkoolblokjes over (1 op een Mijnkar,
1 op de Putkooi, 1 in zijn Private Steenkool voorraad,
Controleer daarna jouw Put op Tunnel balans:
+ 1 OP
• Om in balans te zijn, moet jouw Put evenveel Tunneltegels (niet 1 op een Bestelling).
Mijnkarren!) op de “Heldere” en op de “Donkere” kant hebben. Hij heeft 1 Bestellingskaart in zijn Openstaande
(Enkel het totaal aantal op elke kant telt, niet het aantal op elk Bestelling gebied.
- 1 OP
Tunnel niveau). Maar als jouw Put een Tunnel onbalans ver
Hij heeft een Tunnel onbalans van 3 Tunneltegels
toont, verlies je punten: Voor elke Tunneltegel die er op één kant (7 op de “Heldere” kant - 4 op de “Donkere” kant). - 6 OPs
meer ligt dan de andere kant, verlies je 2 OPs.
De speler met in totaal de meeste Overwinningspunten wint. In geval van
CreDits
een gelijkstand, wint de betrokken speler die nog de meeste Marken
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heeft. Indien er dan nog een gelijkstand is, delen de betrokken spelers
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de overwinning.
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• Spelers mogen hun geld niet verborgen houden.
• De algemene Bankbiljetten voorraad is niet beperkt. Als de voorraad op is,
Copyright: © 2013 eggertspiele GmbH & Co. KG,
noteer het geld op een andere manier (noteer het op papier bijvoorbeeld).
Friedhofstr. 17, 21073 Hamburg, Germany
• Indien de stapel Tunneltegels of de stapel Bestellingskaarten op zou geraken,
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worden de respectievelijke vakken niet aangevuld en blijven leeg.
Distributie: R&R Games Inc.
• Indien, wanneer een speler een Tunneltegel aanschaft, de voorraad minder
PO Box 130195, Tampa, Fl 33681
Steenkoolblokjes, in de kleur die hij nodig heeft om de Mijnkarren op deze
www.RnRgames.com
tegel te vullen, bevat, mag de speler 1 Steenkoolblokje van om het even welke
kleur op elke Mijnkar, van die tegel dat hij niet normaal kan vullen, plaatsen.
Wij wensen alle test spelers te bedanken. Speciale dank aan Ina Kiesling,
Dit heeft geen enkele invloed op de kost die betaald werd voor de tegel.
Uschi en Reinhard Kramer, Waltraud en Heinz Niederberger
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en de Gaming Club Gerlingen.

