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Edele bouwheren en bouwdames, het koloniseren van deze landstreek wordt jullie opdracht. 
Op deze plaats worden gezamenlijk straten aangelegd, markplaatsen ingericht en huizen 
gebouwd. En met elke mijlpaal die men plaatst, dringt men steeds dieper en dieper door in het 
nieuwe land.  
Maar bij de aanschaf van grondstoffen, geld en graan staat elke speler er alleen voor.  
Op deze manier zwerft iedere speler door het land en moet hij steeds letten op de steeds 
weerkerende kringloop van het verwerven van goederen, het handeldrijven en het 
koloniseren en dit op de meest zinvolle, optimale en verstandige wijze. 
De speler die hiervoor de juiste feeling en de juiste timing heeft, kan de meest waardevolle 
bouwplaatsen te pakken krijgen en aan het einde de zege bemachtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 handleiding 

 1 speelbord 

 4 spelfiguren 
(telkens één in de vier spelerskleuren)

SPELIDEE 

SPELMATERIAAL 

 4 actieborden 

 21 afdektegels  35 arbeiderstegels 

 24 munten  12 meelzakfiches 

 48 straatstukken 

 48 goederenblokjes 
(telkens 12x steen, hout, zand en graan 

 4 markeerstenen 
(telkens één in de vier spelerskleuren)

 24 mijlpalen 

 12 huizen  12 marktplaatsen 

 15 bonusfiches 



www.forumfederatie.be MILESTONES (EGGERTSPIELE) - 3 / 13 - 

 
 
Het doel van het spel bestaat erin om het verzamelen van de meeste punten. Punten ontvangt 
men voor de bouw van straten, huizen en marktplaatsen op het speelbord, voor het leveren van 
meelzakken aan de ingerichte marktplaatsen alsook voor het verzamelen van de bonusfiches. 
Elk behaald punt wordt aangeduid met de eigen markeersteen op het scorespoor. 
 
 
 
 
 
 

De actieborden 
De actieborden zijn de belangrijkste stukken van Milestones. 
Elke speler beschikt over zijn eigen actiebord. 
De velden op het actiebord stellen een circuit voor waarop de eigen 
spelfiguur zich beweegt. 
Het circuit bestaat uit 2 delen: 
 

1. Op de bovenste 8 wegvelden kunnen arbeiders worden 
 geplaatst die voor het leveren van goederen kunnen zorgen: 
 - de steenkapper zorgt voor steen 
 

 - de houthakker zorgt voor hout 
 

 - de zandarbeider zorgt voor zand 
 

 - de graanboer zorgt voor graan 
 

 - de muntslager zorgt voor munten 
 
2. De onderste vier gebouwvelden laten toe om nieuwe arbeiders aan te werven, het 
 bouwen op het speelbord alsook de levering van graan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOEL VAN HET SPEL 

TIP 
Iedere arbeider heeft een getal tussen  en . 
Als men zijn arbeiders in het spel zo kan ordenen 
dat van links naar rechts een opklimmende rij 
ontstaat, ontvangt men in het spel een extra 
inkomen. Het is echter niet verplicht om een 
opklimmende rij te hebben of aan te houden ! 

wegvelden 

arbeiderstegels 
(met telkens 2 arbeiders) 

gebouwvelden            burcht          molen      bouwdienst     handelshuis 

afzonderlijke 
arbeider (ook 
arbeidersveld 
genoemd) 
 
 
 
 
 
actieoverzicht 
van de 
gebouwvelden 
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1. Leg het speelbord in het midden van de tafel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leg de 5 verschillende goederen in gescheiden voorraden klaar: steen, hout, zand, graan 
 en munten. 
 
 
 
 

3. Vorm eveneens aparte voorraden voor de huizen, straatstukken, mijlpalen, marktplaatsen en 
 meelzakken. 
 
 
 
 

4. Neem één van de marktplaatsen en leg die op de witte marktplaats bovenaan het 
 korenveld op het speelveld (zie zwarte pijl).  
 Dit is het startpunt van waaruit het land wordt gekoloniseerd. 

5. Mix de 15 bonusfiches zeer grondig en verdekt en leg ze daarna toevallig en verdekt  
 één voor één op elk driehoekig veld van het speelbord (zie witte pijl) dat een struik toont.  
 Daarna worden de fiches blootgelegd. 

6. Iedere speler neemt één actiebord en legt dit voor zich neer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Dan kiest iedere speler een spelerskleur en 
 ontvangt de bijbehorende spelfiguur en plaatst 
 die op de burcht links vooraan op zijn actiebord.

8. Neem de markeerstenen van alle 
 deelnemende spelerskleuren en stapel  
 die op veld 0 van het scorespoor. 
 

SPELVOORBEREIDING 
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9. Iedere speler ontvangt een starttegoed van 1 munt uit de voorraad die hij  
 onderaan zijn actiebord legt. 

10. Leg de 20 afdektegels als voorraad klaar. 

11. Mix de 35 arbeiderstegels en leg die als 
  verdekte voorraadstapel klaar. 
  Daarna worden 5 tegels blootgelegd die de 
  algemene vitrine vormen. 
 
 
 
 

12. Afhankelijk van het aantal spelers worden extra arbeiderstegels van de stapel één voor  
  één blootgelegd: 
  - bij 2 spelers: 5 tegels 
  - bij 3 spelers: 7 tegels 
  - bij 4 spelers: 9 tegels 
  Deze tegels vormen de starttegels, waarvan iedere speler er 2 ontvangt. 
  Een startspeler wordt gekozen. Te beginnen met de rechterbuurman van de startspeler 
  en daarna tegen de wijzers van de klok in, kiest elke speler telkens 2 tegels.  
  Als laatste komt de startspeler aan de beurt, die nu nog uit 3 tegels kan kiezen. 
  Zodra iedere speler zijn 2 tegels heeft gekozen, plaatst hij deze tegels naar keuze op 
  2 van de 8 wegvelden van zijn actiebord. Hierbij is het zinvol om de tegels met de lagere 
  getallen links van de tegels met de hogere getallen te plaatsen. Het speelt hierbij geen rol 
  hoeveel wegvelden er tussen de beide tegels (links of rechts) vrij blijven. 
  De overgebleven starttegel legt men ongebruikt terug in de doos. 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Voorbeeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP BIJ DE TEGELKEUZE IN HET EERSTE SPEL 
De speler kan zich bij het kiezen van de tegels best eenvoudig oriënteren op het getal op 
de tegel. Probeer de tegel zo te kiezen en te plaatsen dat van links naar rechts een 
opklimmende getallenrij ontstaat (gelijke getallen naast elkaar gelden ook als 
opklimmend). 
Bovendien moet men rekening houden met het feit dat hoe kleiner het getal op een tegel 
is, des te verder naar links men deze tegel zou moeten plaatsen en hoe hoger het getal is, 
des te verder naar rechts men deze tegel moet proberen te plaatsen. 
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De startspeler (dat is de speler die als laatste zijn starttegels heeft gekozen) begint. 
Daarna verloopt het spel met de wijzers van de klok mee. 
Als een speler aan de beurt komt, moet hij precies 2 zetten uitvoeren. 
Per zet beweegt de speler zijn spelfiguur op het circuit van zijn actiebord  
voorwaarts, met de wijzers van de klok mee, en blijft op een veld naar 
keuze staan. Afhankelijk van de aard van het veld ontvangt de speler  
hiervoor goederen of mag hij een bepaalde actie uitvoeren. Een speler mag een veld ook 
betreden zonder daar een actie uit te voeren. Na de tweede zet blijft de spelfiguur eenvoudig op 
het laatst betreden veld staan. 
TIP 
Om het overzichtelijk te maken voor iedereen dat de twee zetten zijn uitgevoerd, raden wij aan 
om de spelfiguur na de eerste zet te laten rechtstaan en na de tweede zet de spelfiguur neer te 
leggen (de spelfiguur is moe en mag wat rusten). 
 
 
 
 
 
 
 
 

De arbeidersvelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principieel mag men de spelfiguur zoveel velden ver bewegen als men wil. 
Maar: Op de burcht moet men in elk geval halt houden ! 

Plaatst de speler een spelfiguur op een arbeidersveld, ontvangt de speler goederen uit 
de voorraad. Per zet kan de speler maar één goederensoort ontvangen.  
De soort die men ontvangt, hangt af van het arbeidersveld waarop de spelfiguur is 
blijven staan. Van deze soort ontvangt de speler zoveel eenheden als het aantal 
arbeiders van dezelfde soort die de speler in deze zet heeft bezocht.  
Dat betekent, de speler ontvangt telkens 1 eenheid van het goed voor: 
a) de arbeider waarbij de spelfiguur is blijven staan en 
b) elke arbeider van dezelfde soort die in deze zet door de spelfiguur werd 
 oversprongen. 
De ontvangen goederen worden onderaan het actiebord neergelegd. 

Voorbeeld 
In zijn eerste zet verplaatst Filip zijn 
spelfiguur van de burcht naar de steen-
kapper met de . Hiervoor ontvangt hij 
2x steen (1 steen voor de oversprongen 
steenkapper en 1 steen voor de steenkap-
per waarop hij is blijven staan.  
In zijn tweede zet verplaatst hij zijn spel-
figuur op de muntslager met de  en 
ontvangt hiervoor 1 munt (van de munt-
slager met de  ontvangt hij geen munt 
omdat hij deze niet in deze zet heeft 
bezocht). 

SPELVERLOOP 

De velden van het actiebord 
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Het handelshuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna mag de speler één of meer van de volgende acties, in een volgorde naar keuze, 
uitvoeren: 

 Arbeider aanwerven 
De speler mag één van de 5 arbeiderstegels uit de algemene vitrine kopen. Elke tegel toont 
2 arbeiders en kost precies 2 munten die men in de voorraad betaalt. De ontvangen tegel legt 
men op 2 wegvelden naar keuze van zijn eigen actiebord. Hierbij is het toegelaten om andere 
arbeiders en lege velden te bedekken. Hoogteverschillen kunnen worden opgeheven door het 
nemen van afdektegels. Het is niet toegelaten om arbeiders links of rechts van de 8 mogelijke 
wegvelden te plaatsen. Als de arbeiderstegel eenmaal is geplaatst, mag hij niet meer worden 
verplaatst. Na de koop wordt de bovenste arbeiderstegel van de voorraadstapel blootgelegd en 
in de algemene voorraad gelegd zodat hier steeds 5 tegels ter beschikking zijn. Als de stapel is 
opgebruikt staan er steeds minder tegels ter keuze. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Goederen kopen 
De speler mag zoveel goederen kopen als hij wil.  
Voor elk genomen goed moet hij 2 munten betalen. 
 

 Goederen verkopen 
De speler mag zoveel munten uit de voorraad nemen als hij wil. 
Voor elke genomen munt moet hij 2 goederen naar keuze in de voorraad leggen. 
 

Voorbeeld 
Filip betaalt 2 munten en koopt de tegel met de dubbele houthakker 
uit de algemene vitrine. Hij besluit om deze tegel links van zijn al 
aanwezige houthakker te plaatsen. Om het hoogteverschil te 
compenseren, legt hij een afdektegel neer en overbouwt met de 
verkregen tegel de steenkapper met de . 

Als de speler zijn spelfiguur op het handelshuis plaatst, kijkt hij eerst na of hij een 
inkomen ontvangt. Als de getallen op zijn arbeidersvelden van links naar recht 
een opklimmende getallenrij vormt, ontvangt hij 1 munt uit de voorraad. 
Ook identieke getallen naast elkaar worden beschouwd als opklimmend. 
Als de getallenrij niet opklimmend is, ontvangt de speler niets. 
Voorbeeld van een opklimmende getallenrij 
 
 
 

Voorbeeld van een niet  
opklimmende getallenrij. 
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De bouwdienst 
 
 
 
 
 
 

Er zijn drie verschillende bouwmaatregelen: 

 Een straatvertakking bouwen 
Als de speler 1 steen en 1 zand afgeeft, mag hij een straatvertakking bouwen. 
Iedere straatvertakking bestaat uit precies 2 straatstukken die op de lijnen van het speelbord 
worden gelegd, alsook een mijlpaal die op het getalveld in het midden wordt geplaatst. 
Voor het bouwen van een straatvertakking ontvangt de speler onmiddellijk zoveel punten als 
door het getal wordt aangeduid waarop de mijlpaal wordt gezet. De allereerste straat moet 
beginnen aan de marktplaats bovenaan het korenveld op het speelbord. 
Elke nieuw gebouwde straatvertakking moet ofwel aan het einde van een al aanwezige straat 
aansluiten (het getalveld tussen straten en nieuw gebouwde vertakking blijft hierbij vrij) of 
beginnen aan een marktplaats (alleen aan de marktplaatsen kunnen straten afsplitsen). 
Een straatstuk mag echter niet zo worden gelegd dat een al aanwezige straat wordt gekruist 
zodat er daardoor een lus ontstaat. Het maken van lussen is verboden !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Een huis bouwen 
Als de speler 1 steen en 1 hout afgeeft, mag hij een huis bouwen. Een huis moet worden 
gebouwd op een driehoekig stuk grond waarvan aan minstens één zijde een straatstuk ligt. 
Voor het bouwen van een huis ontvangt de speler zoveel punten als de som van de vrije 
getalvelden aan de hoeken van het bebouwde driehoekige stuk grond. 
In elke driehoek kan maar één huis worden gebouwd. Uiteraard mag een huis ook worden 
gebouwd in een driehoek waarop een struik is afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
Filip legt 1 steen en 1 zand in de voorraad en 
bouwt een straatvertakking (rood omrand).  
Hij sluit aan bij de al aanwezige straat en legt 
2 nieuwe straatstukken en legt in het midden 
een mijlpaal. Hiervoor ontvangt hij 2 punten op 
het scorespoor. Hij had de straatvertakking ook 
kunnen leggen tot de marktplaats, maar niet 
naar de bovenste 2 van de mijlpaal omdat dan 
een lus zou zijn ontstaan. 

Als de speler zijn spelfiguur op de bouwdienst plaatst, mag hij een 
willekeurig aantal bouwmaatregelen doorvoeren (ook meermaals 
dezelfde). 
Voor elke bouwmaatregel moet de speler de gevraagde grondstoffen 
afgeven (terug in de voorraad leggen). 
 

Voorbeeld 
Filip legt 1 steen en 1 hout in de voorraad en 
bouwt een huis in de rood gemarkeerde driehoek. 
Hiervoor ontvangt hij als punten de beide vrije 
getalvelden van de driehoek (2 + 1 = 3). 
Als de speler in de blauwe driehoek een huis  
had gebouwd, had hij hiervoor geen punten 
ontvangen omdat de driehoek geen vrije 
getalvelden meer heeft. 
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 Een marktplaats bouwen 
Als de speler 1 hout en 1 zand afgeeft, mag hij een marktplaats bouwen. Een marktplaats 
wordt steeds op een vrij getalveld worden gezet dat ofwel aan het einde van een straat ofwel 
tussen twee straatvertakkingen ligt. 
Voor het bouwen van een marktplaats ontvangt de speler onmiddellijk zoveel punten als het 
getalveld aangeeft waarop de marktplaats werd gebouwd. 
 

Voorbeeld 
Filip geeft 1 hout en 1 zand af en bouwt een  
marktplaats op het vrije getalveld tussen de 
twee straatvertakkingen. Hiervoor ontvangt hij 
2 punten op het scorespoor.  
Hij had de marktplaats ook aan het einde van  
de straat kunnen bouwen, maar dat zou hem 
maar 1 punt hebben opgeleverd. 
 

OPMERKING 
Als men meerdere bouwmaatregelen wil doorvoeren, mag men volledig zelf bepalen in welke 
volgorde men deze zal uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk om een huis te 
bouwen en hiervoor punten te ontvangen van een vrij getalveld dat men meteen daarna 
bebouwt men een marktplaats of een mijlpaal (waarvoor men uiteraard dan ook de punten 
ontvangt). 
 

De bonusfiches 
 
 
 
 

Het nemen van bonusfiches is wel verbonden aan enkele voorwaarden: 
1. De speler moet de bonusfiche op zijn actiebord afleggen op een  
 arbeidersveld van dezelfde soort. 
2. Op elke arbeider kan maximaal één bonusfiche liggen. 
3. Als men geen vrij arbeidersveld heeft in de soort van de bonusfiche, 
 mag men deze bonusfiche ook niet nemen. 
 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, mag de speler de bonusfiche 
nemen als hij een mijlpaal of een marktplaats op één van de 3  
hoekpunten van het driehoekige stuk grond plaatst of een huis in  
de driehoek bouwt waarin de bonusfiche ligt. 
 

AANDACHT 
Als men de voorwaarden niet vervult, is het verboden om een huis in de driehoek met de 
bonusfiche te bouwen. Mijlpalen, marktplaatsen en straatstukken daarentegen mogen wel op de 
hoeken of aan de zijkant van de driehoek worden gebouwd. De bonusfiche blijft dan eenvoudig 
liggen en kan via een latere bouwactie toch worden weggenomen. 
 
De bonusfiches leveren extra punten en tellen voor de slotwaardering (zij zorgen nooit voor 
extra goederen): 
1. Op het moment dat een speler een bonusfiche neemt en op een overeenstemmend 
 arbeidersveld op zijn actiebord aflegt, ontvangt hij onmiddellijk 1 punt op het scorespoor. 
 

In sommige driehoekige grondvlakken liggen bonusfiches.  
Zulk een bonusfiche mag men bij het bebouwen van dit grondvlak  
nemen. 
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2. Steeds wanneer een arbeider met een bonusfiche een goed produceert, ontvangt de speler 
 extra 1 punt. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aan het einde van het spel volgt er een slotwaardering waarbij er punten worden verdeeld 
 voor de meerderheid in de verschillende arbeiderscategorieën (steenkapper, houthakker, 
 zandarbeider, muntslager en graanboer). Bij deze waardering verhoogt de bonusfiche de 
 waarde van de arbeider waarop de fiche ligt (zie onder het hoofdstuk 'Einde van het spel'). 
 

ATTENTIE 
Wanneer een arbeidersveld waarop een bonusfiche ligt met een nieuwe arbeiderstegel wordt 
bedekt of met een afdektegel wordt bedekt (zie het hoofdstuk 'De burcht'), wordt de bonusfiche 
onmiddellijk uit het spel genomen. 
 

De molen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om een markt te kunnen beleveren, moet de speler 2x graan afgeven. Hiervoor neemt hij één 
gele meelzakfiche en legt die onmiddellijk op een vrije marktplaats naar keuze. 
 

AANDACHT 
Markten waarop al een meelzakfiche ligt, mogen tot het einde van het spel niet meer worden 
beleverd. 
 

Voor de belevering van een marktplaats ontvangt de speler: 
a) De punten van 2 vrije getalvelden naar keuze die direct rondom de marktplaats zijn 
 gelegen en ook nog 
b) 1 munt uit de voorraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
Filip legt 2x graan in de voorraad. Hiervoor neemt hij 
een meelzakfiche en legt die op een vrije marktplaats 
naar keuze. Rondom de marktplaats zijn er vier vrije 
getalvelden waaruit Filip er twee mag kiezen.  
Hij kiest uiteraard voor de 3 en de 4.  
Filip ontvangt voor de levering dus in totaal 7 punten. 
Bovendien ontvangt hij ook nog 1 munt uit de voorraad.
 

Voorbeeld 
Filip zet zijn spelfiguur met de  
naar de houthakker met de .  
Hiervoor ontvangt hij zoals altijd 3x 
hout. Bovendien ontvangt hij 1 punt 
voor het overspringen van de 
houthakker met de bonusfiche. 

Als de speler zijn spelfiguur op de molen plaatst, mag hij een willekeurig 
aantal vrije marktplaatsen naar keuze met telkens één meelzak beleveren.
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De burcht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Goederen reduceren tot 3 stuks 
Bezit de speler op dit moment in totaal over meer dan 3 goederen  
(inclusief munten), moet het aantal worden gereduceerd tot 3 en de  
rest moet terug in de algemene voorraad worden gelegd. 

 1 arbeidersveld afdekken 
De speler moet één van zijn arbeidersvelden met een afdektegel 
bedekken (het moet een arbeider zijn en geen leeg wegveld of een 
andere afdektegel !). 
UITZONDERING 
Als de speler in totaal nog maar 2 arbeidersvelden bezit, moet hij 
geen arbeidersveld afgeven. 
 
 
 
 
Het einde van het spel wordt uitgelokt zodra een speler op het scorespoor met zijn 
markeersteen het doelveld heeft bereikt of heeft overschreden.  
Afhankelijk van het spelersaantal is het doelveld telkens anders: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de speler die het einde van het spel heeft uitgelokt, is het spel onmiddellijk beëindigd 
(heeft hij dit uitgelokt in zijn eerste zet dan moet hij nog wel zijn tweede zet uitvoeren). 
Iedere andere speler komt dan precies nog éénmaal aan de beurt en moet zijn beide 
speelzetten uitvoeren. 
Zeldzame uitzondering: Als een speler de laatste arbeiderstegel uit de vitrine koopt, lokt hij 
eveneens het einde van het spel uit alsof hij het doelveld zou hebben bereikt. 

Op de burcht moet de speler in elk geval halt 
houden. 
In het geval dat de speler teveel goederen heeft 
verzameld, moet hij één of meerdere daarvan aan 
de kasteelheer afstaan. Bovendien eist de 
kasteelheer dat de speler één van zijn arbeiders in 
zijn dienst laat werken. 
Daarom moet de speler op de burcht steeds  
2 dingen doen: 

bij 2 spelers 
veld 67 

EINDE VAN HET SPEL 

bij 3 spelers 
veld 59 

bij 4 spelers 
veld 51 
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Daarna volgt de slotwaardering waarin nog punten kunnen worden behaald voor de 
meerderheden in de 5 verschillende arbeiderscategorieën. 
De 5 arbeiderscategorieën worden één voor één nagekeken: de steenkappers, de houthakkers, 
de zandarbeiders, de graanboeren en de muntslagers. In elke categorie wordt nagegaan welke 
speler op zijn actiebord de hoogste totaalwaarde aan arbeiders heeft. Elke eenvoudige arbeider 
van een soort heeft daarbij de waarde 1, elke arbeider van een soort waarop een bonusfiche 
ligt, heeft de waarde 2. 
De speler met de hoogste totaalwaarde in een categorie ontvangt hiervoor 5 punten.  
Als meerdere spelers de hoogste totaalwaarde hebben, ontvangt elk van hen 2 punten. 
Als alle spelers dezelfde totaalwaarde hebben, wordt deze categorie niet gewaardeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De speler die na de slotwaardering met zijn markeersteen op het scorespoor vooraan ligt (dus 
de meeste punten heeft behaald), wint het spel. 
Bij een gelijke stand wint van die spelers de speler die meer goederen over heeft.  
Als er dan nog een gelijke stand is, zijn er meerdere winnaars. 

Voorbeeld van een waardering bij de steenkappers 
Marc bezit 1 steenkapper met een bonusfiche (totaalwaarde = 2). 
 
 
 
 
 
 

 
Anne bezit 2 steenkappers (totaalwaarde = 2). 
 
 
 
 
 
 
 

Filip bezit 1 steenkapper (totaalwaarde = 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat Marc en Anne bij de steenkappers op dezelfde totaalwaarde zitten, 
ontvangen beiden 2 punten. 
Op dezelfde manier worden aansluitend de punten voor de houthakkers, 
zandarbeiders, graanboeren en muntslagers bepaald. 
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 De 5 soorten goederen (inclusief de munten) zijn onbegrensd beschikbaar.  
Moest het zeldzame geval zich voordoen dat er toch te weinig zijn, mogen deze materialen 
kortstondig door een passend surrogaat worden vervangen. 

 Bij het afdekken en overbouwen van de arbeidersvelden ontstaan meerdere lagen van 
arbeiderstegels en afdektegels. Aan het einde van het spel kan het gebeuren dat de 
voorraad afdektegels is opgebruikt. In dat geval moet men de lagen op zijn actiebord zo 
reduceren dat het uitzicht identiek blijft maar dat de onnodige tegels worden verwijderd. 
Overdekte arbeiderstegels die men zo verwijdert, worden in de doos gelegd. 

 

Alle andere spelmaterialen zijn begrensd: 
 Er kunnen maar zoveel straatvertakkingen, huizen en marktplaatsen worden gebouwd als 
diegene die voorhanden zijn. 

 Als éénmaal alle marktplaatsen zijn gebouwd en met meelzakken zijn beleverd, kan tot aan 
het einde van het spel geen levering meer worden doorgevoerd. 

 Zou het zeer zeldzame geval zich voordoen dat de laatste arbeiderstegel uit de algemene 
voorraad wordt gekocht, eindigt het spel voortijdig (zie ook onder het hoofdstuk 'Einde van 
het spel'). 
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