Construction Zone

Het spel spelen

Voor 2 tot 4 spelers, leeftijd 8+, 30 minuten

Materiaal
• 105 kaarten

21 gebouwkaarten,
32 basis grond- 52 geavanceerde
stoffenkaarten,
grondstoffenkaarten,
• spelregels
2. Doel van het spel
Elke speler neemt het op tegen de anderen om de snelste bouwer te worden. In
elke beurt vergaren de spelers grondstoffen die ze af en toe zullen spenderen om
gebouwen op te richten. Het belooft een snoeiharde race te worden aangezien
de winnaar als eerste een vooropgesteld aantal gebouwen dient te bouwen.
3. Spelvoorbereiding
Scheid de kaarten per type. Schud alle gebouwkaarten en maak drie stapels van
elk 7 kaarten. Neem de geavanceerde grondstoffenkaarten - kraan, werkkracht,
bouwmaterialen met waarde 3 en papierwerk met waarde 3 - en maak er verschillende
stapels van die voor alle spelers gemakkelijke bereikbaar zijn. Schud de basis
grondstoffenkaarten (bouwmaterialen en papierwerk met waarde 1) en vorm een
trekstapel. Deel aan elke speler 4 kaarten en neem dan 4 kaarten van de trekstapel
en plaats ze er open naast, dit is de vitrine. Bepaal een willekeurige startspeler en het
spel gaat kloksgewijs verder.

Een speler mag twee willekeurige kaarten uit z’n hand ruilen tegen één
geavanceerde grondstoffenkaart. Hij legt de twee kaarten in de aflegstapel
en voegt een geavanceerde grondstoffenkaart naar keuze aan zijn hand toe.
Je kan slechts één keer per ronde zo’n ruil doorvoeren.
3) Een speler mag niet meer dan één gebouw oprichten. De speler kan één van de
drie open gebouwen kiezen om te bouwen. Om dit te doen, legt hij de gevraagde grondstoffenkaarten af en legt het gebouw open voor zich. Indien de
speler te veel betaalt (bv. betalen met 3 grondstoffenkaarten terwijl het gebouw
er minder vereist), wordt de surplus niet teruggegeven – het is verloren.
Belangrijk! Ondanks het feit dat de basis en geavanceerde
grondstoffenkaarten het spel gescheiden aanvangen, komen ze in
dezelfde aflegstapel terecht!
Wanneer een speler z’n beurt beëindigd, is het de volgende speler z’n beurt.
Indien de trekstapel op een gegeven moment leeg is, wordt de aflegstapel geschud
en een nieuwe trekstapel gevormd. Dit betekent dat na het herschudden er ook
geavanceerde grondstoffenkaarten in de vitrine terecht kunnen komen. Deze kaarten
kunnen op dezelfde manier genomen worden als de basis grondstoffenkaarten
(en ze kunnen evengoed ingeruild worden voor andere geavanceerde grondstoffenkaarten met actie 2). Dit heeft als gevolg dat de spelers makkelijker toegang
hebben tot deze grondstoffen en sneller gebouwen kunnen oprichten!
6. Speleinde
Het spel eindigt wanneer een speler erin slaagt om
2 spelers = 10 gebouwen
het aantal gebouwen te bouwen dat nodig is om te
3 spelers = 7 gebouwen
winnen. Dit aantal hangt af van het aantal spelers :
4 spelers = 5 gebouwen.
De eerste speler die het vooropgestelde aantal gebouwen weet op te richten
tijdens z’n beurt is de winnaar!
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