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Bijvoegsel - spel voorbereiding

SPEL VOORBEREIDING

Iedere speler kiest een set speelstukken. Iedere set bestaat uit negen schijven, 
vijftien investeringsblokjes, vijftien sporen en drie treinen. Iedere speler moet 
zijn investeringsblokjes aan de kant leggen als voorraad.

Kies willekeurig een startspeler. De spelersvolgorde is verder klokwijzerszin 
vanaf de startspeler. Duid de spelersvolgorde aan met schijven op de drie
spelersvolgorde vakken (sporen leggen, treinen kopen/transport, spelersvolgorde).

Iedere speler plaats één schijf op elk van de volgende sporen op een
welbepaalde plaats namelijk:

De ‘0’ positie op het overwinningspuntenspoor. 
De ‘0’ positie op het winst/verlies spoor.
De ‘1’ positie op het regering invloedsspoor.
De ‘2’ positie op het trein invloedsspoor.
En de ‘1’ positie op het groene en de rode maatschappij invloedsspoor.

De volgorde van iedere stapel moet dezelfde zijn als de spelersvolgorde, 
met de startspeler bovenop en de laatste speler onderaan. De volgorde van 
de stapel is tijdens het spel belangrijk om de spelersvolgorde te bepalen.

Plaats alle kaas/post en steen/bier blokjes in de zak. Trek blind twee blokjes 
uit de zak om op iedere berg/hop (herkenbaar door zijn steen of bier
symbool) en laagland (herkenbaar door zijn kaas of post symbool) gebied op 
het speelbord te leggen. Leg geen blokjes in een gebied zonder symbool of in 
een gebied met een station.

Nadat de blokjes geplaatst werden in alle rechtmatige gebieden, worden de 
blokjes die niet overeenkomen met het symbool in dat gebied eruit verwijderd. Zo 
zullen post blokjes in een hop gebied van het speelbord verwijderd worden. 
Gelijkaardig worden alle bier blokjes in een laagland gebied verwijderd. Alle 
op deze manier verwijderde blokjes worden terug in de doos gelegd samen 
met eventueel overblijvende blokjes in de zak (als je op de Nuremberg kaart 
speelt, blijven er geen blokjes over in de zak).

Hierna steek je alle passagiers en landheren in de zak. Het aangegeven aantal 
passagiers/landheren op ieder station wordt blind uit de zak getrokken en op 
de stations geplaatst. Uitzondering Nuremberg kaart: Er zijn vier stations 
waar in elk station één rode passagier moet geplaatst worden en vier stations 
waar in elk station één groene passagier moet geplaatst worden (aangegeven 
door een klein rode of groene passagier). Plaats deze vooraleer pionnen uit de 
zak te trekken.
Er worden geen speelstukken geplaatst in steden aangegeven met een rood of 
groen vierkant.

Leg de rode en groene sporen naast het speelbord als gezamelijke voorraad. 
Plaats de rondepion op vak “1” van het rondespoor.
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Samenvatting spelregels
BEURTVOLGORDE

5/4 beurten in een spel met 3-/4-spelers.
5/4 beurten in een spel met 2-/3-spelers.
Elke beurt heeft 10 fases.

1. INVESTERINGSBLOKJES:
Iedere speler neemt 12 blokjes (in eigen kleur) 
uit de voorraad, indien aanwezig.
Deze worden bij de blokjes gevoegd die zijn 
overgebleven uit de vorige ronde.

2. INVLOEDSPUNTEN

• In een spel met 3-/4-spelers gaan alle 
invloedsschijven in de zak.
• In een spel met 2-/3-spelers gaan 4 witte, 4 
bruine, 2 groene en 2 rode invloedsschijven in 
de zak.
Leg in ieder invloedsvak één blind 
getrokken invloedsschijf.

3. VEILING INVLOEDSPUNTEN
• In spelersvolgorde doen spelers telkens één 
bod voor alle invloedspunten (blind getrokken 
en gemarkeerde) in een invloedsvak.
• Minimum bod is 3 voor de bovenste rij
invloedsvakken en 2 voor de onderste rij.
• Bieden gebeurt door investeringsblokjes in 
het invloedsvak te plaatsen. Indien blokjes van 
een andere speler reeds aanwezig zijn in dat 
invloedsvak, moet je hoger bieden en krijgt de 
overboden speler zijn blokjes terug.
• Herhaal dit tot alle spelers een bieding in 2 
invloedsvakken liggen hebben OF er geen 
biedingen meer kunnen gedaan worden.
• In volgorde aangegeven in de invloeds-
vakken (1–8 of 1-6), worden de gewonnen 
invloedspunten op de corresponderende 
invloedssporen bij het totaal van de speler 
gevoegd (max. 8 per spoor). Indien er reeds 
een schijf van een andere speler op het nieuwe 
totaal ligt, legt de speler zijn schijf bovenop de 
stapel schijven. De spelers nemen hun 
investeringsblokjes uit de invloedsvakken en 
plaatsen die terug in hun voorraad.

4. SPELERSVOLGORDE VOOR SPOREN 
LEGGEN, TREINEN KOPEN/TRANSPORT

• Spelersvolgorde voor sporen leggen:
gebaseerd op invloedspunten in de regering 
(wit).
• Spelersvolgorde voor treinen kopen/trans-
port: gebaseerd op de invloedspunten voor 
treinen (bruin).
• Gelijkstanden oplossen door stapelvolgorde 
schijven (bovenste gaat eerst).

5. SPOREN LEGGEN
• Leg één ononderbroken ketting van sporen 
(geen aftakkingen tijdens de beurt), nooit 
naar/van bergen of naar �e South.
• Ieder spoor verbindt twee gebieden.
• Max. één spoor tussen twee gebieden.
• Eerste beurt: je moet starten vanuit een stad 
van één van de twee maatschappijen (groen of 
rood).
•Later: je mag vertrekken uit een rode of 
groene stad of uit een gebied waar je sporen 
reeds mee verbonden zijn.

•Kost betalen met bouwpunten 
(investeringsblokjes en invloedspunten, 
ratio 1:1)
•1 bouwpunt om 2 laagland gebieden te 
verbinden.
•2 bouwpunten in alle andere gevallen (ook 
over rivieren op de Nuremberg kaart).
•Enkel als je geen investeringsblokjes meer 
hebt, mag je om het even welke soort
invloedspunten spenderen.
•Indien je een spoor vanuit of naar een rode en/ 
of groene stad legt, moet je één extra invloeds-
punt van het/de corresponderende kleur(en) 
betalen bovenop de gewone bouwpunten.
•Telkens je een spoor legt naar een gebied 
met landheren, moet je bijkomend een
regeringsinvloedspunt (wit) betalen per land-
heer. Daarna worden de landheren van het 
speelbord verwijderd.
•Stations van de maatschappij 
Ieder rood of groen station, alook ieder 
neutraal station verbonden met een rode of 
groene stad door spoorwegen, is een station 
van die maatschappij.
Een station kan rood en groen zijn. Als je 
een spoor van/naar dit station legt, betaal je 
één invloedspunt van beide invloedssporen.
•Nuremberg extra overwinningspunten: 
1 OP/spoor dat heeft bijgedragen tot de
eerste verbinding Nuremberg - Fürth.

6. TREINEN KOPEN EN  GOEDEREN/ 
PASSAGIERS TRANSPORTEREN

(treinen kopen/transport in spelersvolgorde 
herhalen totdat alle spelers hebben gepast).
•Tijdens jouw beurt kan je één trein kopen 
ofwel één stuk transporteren ofwel passen.
•Eén trein kopen 
Betaal voor één beschikbare trein (max 1 
speler per trein; max 1 trein per rij per spel-
er) met invloedspunten voor treinen.
De kost is 3/2/1 voor bovenste/middelste/ 
onderste rij. Plaats één van jouw treinen op 
de gekochte trein. Enkel en alleen als je
onvoldoende invloedspunten voor treinen 
hebt, mag je om het even welke 3 invloeds-
punten en/of investeringsblokjes spenderen 
voor 1 invloedspunt voor treinen; herhaal 
dit zoveel als nodig om de trein te betalen.
•Goederen/Passagiers transporteren 
Plaats speelstuk op corresponderend vak van 
één van jouw treinen. Een trein mag 
speelstukken op al jouw spoorwegen 
transporteren (treinen rijden op al jouw 
spoorwegen).
•Kaas/Post: mag getransporteerd worden als 
je een spoor naar het gebied hebt en er geen 
maatschappij spoor aanwezig is.
•Steen/Bier: mag getransporteerd worden als je 
een spoor hebt van dit gebied naar een aan-
grenzend gebied met een neutraal station.
•Passagier: mag getransporteerd worden als 
je een aaneengesloten eigen spoorweg van dit 
gebied naar een station in dezelfde kleur als 
de passagier hebt. Passagiers in een stad van 
dezelfde kleur mogen niet verplaatst worden.
•Passen: Van zodra je past, is deze fase voor 
ten einde.

7. WINST EN VERLIES 
(SPELERSVOLGORDE)

•Overwinningspunten OP’s (verplaats de 
schijf op het overwinningspuntenspoor):
1 OP/passagier of blokje bij 3-/4-spelers
1 OP/goederenblokje bij 2–/3-spelers
 x OP/passagier bij 2–/3-spelers
 x = 1, 2, 3 = treinklasse = aankoopkost trein

•Verplaats schijf op winst/verlies spoor (-13 tot
+5):
 +2 £ per getransporteerde steen/bier blokje
 +1 £ per getransporteerd ander speelstuk
 –1 £ voor ieder eigen spoor op speelbord
•Alle getransporteerde speelstukken worden 
bij de respectievelijke spelers geplaatst.
•Iedere speler neemt zijn trein terug.

8. SPELERSVOLGORDE
Pas de spelersvolgorde aan gebaseerd op het
winst/verlies spoor. De speler met de meeste 
winst (of bovenste op de stapel) wordt startspeler.

9. OVERNAMES
Je mag één aaneengesloten eigen spoorweg 
vervangen door sporen van de rode of de 
groene maatschappij.
•Ieder betaald invloedspunt van de maatschappij 
laat je tot 2 eigen sporen vervangen met
volgende beperkingen:
•De sporen moeten aaneengesloten zijn, geen 
aftakkingen. Het eerste spoor moet verbonden 
zijn met een stad/station van die maatschappij.
•Het laatste spoor moet eindigen in een gebied 
met een station.
•Na het vervangen van de sporen:
•Als er een spoor van de groene of rode 
maatschappij in een gebied met kaas/post 
blokjes ligt, worden deze blokjes uit het spel 
verwijderd.
•Als er enkel nog stations van de groene of 
rode maatschappij aan een gebied met steen 
blokjes grenzen, worden deze blokjes uit het 
spel verwijderd.
•Van zodra er een passagier in een gebied staat 
waarin een spoor van de maatschappij van zijn 
bestemming wordt gelegd, wordt deze
passagier uit het spel verwijderd.

10. EINDE VAN DE RONDE
Zet de rondeteller één vak vooruit op het 
rondespoor.
Het spel eindigt na de 4de ronde bij 4- of 3-
spelers (2-3 spelers bord) of de 5de ronde bij 
2- of 3-spelers (3-4 spelers bord).

EINDE VAN HET SPEL
Bereken de Overwinningspunten:

+ 2 OP per volledige set speelstukken
(set = 1 passagier van elke kleur en 1 

goederenblokje van elke soort).
+ OP per punt op winst/verlies spoor. 

– 1 OP per eigen spoor op het speelbord.

Winnaar van het spel: meeste OP’s.
Gelijkstand = hoogste positie op winst/verlies

spoor wint.


