Myrmes
Ystari, 2012
Yoann LEVET
2 - 4 spelers vanaf 12 jaar
± 180 minuten
In het koninkrijk Myrmes strijden de mierenkolonies al eeuwen met
elkaar om de heerschappij.
Om aan deze voortdurende oorlog een einde te brengen, heeft de raad
van de koninginnen nu besloten om in een finale strijd het probleem
omtrent de heerschappij eenduidig op te lossen.
Zend de soldaten en arbeiders uit om het koninkrijk te verkennen.
Vul de voorraden, ga op jacht naar insecten en verover door het
verstuiven van de eigen feromonen geschikt gebied.
Let er ook op om vóór de winter te gaan rusten !

Spelmateriaal

3 seizoen-dobbelstenen
(groen = lente
geel = zomer
rood = herfst)

8 tegels
bladluisfokkerij / exploratie

het speelbord
8 extra kolonietegels

4 punten-marker

1 startspeler-marker

20 opdrachttegels

18 prooi-markers

1 jaar-aanduider

4 soorten hulpbronnen
30 larveblokjes
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30 voedselblokjes

15 aardeblokjes
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Elke speler ontvangt:

Doel van het spel
Iedere speler staat aan het hoofd van een mierenkolonie en
probeert de heerschappij in het koninkrijk te behalen.
In de loop van het spel ontvangen de spelers punten voor
het neerleggen van feromoontegels, het jagen op prooi, het
vervullen van opdrachten en het voederen van de koningin.
Aan het einde wint die speler die de meeste punten heeft
verzameld.

Spelvoorbereiding

¯ 1 spelersbord

(4 spelers)
OPMERKING
Bij een spel met 2 of 3 spelers worden de varianten die op
pagina 11 zijn beschreven, toegepast.
O Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd.

¯ 8 arbeiders /soldaten

O De voedselblokjes, de larveblokjes en de speciale
tegels worden naast het speelbord klaargelegd.
O Het eerste jaar wordt op het winterveld met de jaaraanduider gemarkeerd.
O De seizoen-dobbelstenen worden gedobbeld en op de
passende kleurvelden van de seizoenvelden gelegd.

¯ 4 tunneluitgangen

O De prooimarkers worden toevallig op de desbetreffende
velden verdeeld.
O Op de opdrachtvelden worden toevallig telkens twee
opdrachtfiches van niveau 1, niveau 2 en niveau 3
gelegd.

¯ 1 niveau-marker
(uitbouwen van de mierenkolonie)

O Iedere speler kiest een kleur en neemt: 1 spelersbord
en ook de mieren, de voedsters, de tunneluitgangen,
de blokjes en feromonen in zijn kleur en legt die naast
zijn spelersbord.
O Iedere speler legt 3 voedsters in de voedsterskamer,
2 arbeiders in de arbeiderskamer en één larve in de
larvenkamer.
O Iedere speler legt één van zijn tunneluitgangen op één
van de gekenmerkte startvelden. Dit is zijn startveld.

¯ 8 voedsters

O Iedere speler legt zijn puntenmarker op het veld 10 van
het scorespoor. De niveaumarker wordt op het veld 0
van het uitbouwniveau van de mierenkolonie gelegd.

¯ 5 blokjes in de spelerskleuren
(1 voor de gebeurtenistabel
4 voor de speciale tegels)

O Iedere speler legt één blokje van zijn kleur op het
desbetreffende veld van het gebeurtenisspoor op zijn
spelersbord dat door de seizoendobbelsteen wordt
aangeduid.
O De andere spelmaterialen worden naast het
spelersbord gelegd.
O De kleinste speler ontvangt de startspeler-marker.
Het spel kan beginnen.

¯ 17 feromoontegels
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TIP
Om de leesbaarheid te verhogen wordt er in de
handleiding steeds gepraat over arbeiders terwijl
het even goed arbeidsters kunnen zijn.
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Spelprincipes
Een partijtje 'Myrmes' strekt zich uit over een periode van 3 jaar. Ieder jaar is onderverdeeld in 4 seizoenen.
Tijdens de 3 eerste seizoenen spelen de spelers telkens een normale spelronde, de winter is telkens een
speciaal seizoen, waarin de opgeslagen voorraden worden gebruikt.
Iedere speler heeft zijn eigen spelersbord, dat zijn eigen mierenkolonie voorstelt. Het spelersbord is
onderverdeel in verschillende domeinen:
A. Het gebeurtenisspoor dat de gebeurtenis van het actuele jaar aangeeft.
B. De larvenkamer (en broedselmarker) waarin zich de larven bevinden.
C. De voedsterskamer (en broedselmarker) waarin zich de voedsters bevinden.
D. De soldatenkamer (en broedselmarker) waarin zich de soldaten ophouden.
E. De arbeiderskamer (en broedselmarker) waarin zich de arbeiders ophouden.
F. Het atelier waarin de voedsters werken die niet bij het broedsel helpen.
G. De voorraadkamer waarin de hulpbronnensteentjes worden verzameld.
H. De mierenkolonie is onderverdeeld in 4 niveaus.
Aan het begin van het spel is alleen niveau 0 (het bovenste niveau) toegankelijk.
Het linkergedeelte van de mierenkolonie zijn kamers waarin de arbeiders kunnen werken.
Het rechtergedeelte toont de actiemogelijkheden voor de arbeiders die de kolonie verlaten.

De spelers beginnen het spel met 3 voedsters, 2 arbeiders, 1 larve en 1 tunneluitgang, die de eerste
toegang naar de tuin voorstelt.
Het speelbord (zie volgende pagina) is opgedeeld in meerdere domeinen:
A. Het scorespoor: Hierop wordt de actuele puntenstand van de speler tijdens het spel aangeduid.
De spelers ontvangen punten als ze feromonen neerleggen, prooi vangen, vijandige feromonen
verwijderen en opdrachttegels vervullen.
B. De jaarvelden en de seizoenvelden: Het jaarveld geeft het actuele jaar aan en toont ook aan welke
voorraden er nodig zijn voor de komende winter. De seizoenvelden tonen drie velden in verschillende
kleuren, die het seizoen voorstellen. Aan het begin van het jaar worden de dobbelstenen gedobbeld.
Het dobbelresultaat geeft de gebeurtenissen van het jaar aan.
C. De tuin: Arbeiders, die van het spelersbord naar de tuin gaan, verlaten de mierenkolonie via de
tunneluitgang. Zij kunnen zich in de tuin verplaatsen en feromonen verspreiden (leveren hulpbronnen), lege feromonen verwijderen, prooi vangen (hiervoor worden soldaten afgegeven) of
speciale tegels neerleggen (alleen mogelijk met een hogere uitdieping van de mierenkolonie).
D. Het atelier: In het atelier kunnen de voedsters, die door de speler hier zijn geplaatst, nieuwe
tunneluitgangen graven, de mierenkolonie uitdiepen, nieuwe voedsters aanwerven of opdrachten
vervullen.
E. De opdrachten: In de loop van het spel kunnen 6 opdrachten worden vervuld, waarin bepaalde
zaken moeten worden afgelegd. Per niveau (1, 2, 3) liggen er twee opdrachten.

www.forumfederatie.be

MYRMES (YSTARI)

- 4 / 13 -

A. Het scorespoor
B. De seizoenvelden
C. De tuin
D. Het atelier
E. De opdrachten-vitrine
F. De startvelden voor 2/4 spelers
G. De startvelden voor 4 spelers
H. De startvelden voor 3 spelers
I. Het veld voor prooimarkers
J. Aanpassing van de punten op
de opdrachten afhankelijk van
het aantal spelers
K. De prooitabel
L. Het jaarveld

BELANGRIJK
Een speler kan in zijn spelronde te allen
tijde larven verwijderen om voedsel te
ontvangen. Voor elke 3 verwijderde larven
ontvangt men 1 voedsel dat men in zijn
voorraadkamer legt of in de winter afgeeft
voor de ravitaillering (zie verder).
Een normaal seizoen (lente, zomer, herfst) is in 6 fases onderverdeeld:
1. Gebeurtenis: Voor elk seizoen wordt met de passende dobbelsteen van het seizoen een gebeurtenis
bepaald. In deze fase kunnen de spelers de gebeurtenis wijzigen door larven in te zetten.
De gebeurtenissen maken het de spelers mogelijk om bijzondere boni te benutten.
2. Broedsel: Hier zetten de spelers hun voedsters in om nieuwe mieren uit te broeden: larven (wijziging van de
gebeurtenissen in fase 1, aanwerven van nieuwe voedsters in fase 5 en voedselruil in de winter), arbeiders
(worden in fase 3 ingezet) en soldaten (voor de jacht op prooi, voor het betreden van vijandig feromoon en
voor de bewaking van het voedsel in de winter). Voedsters kunnen ook in het atelier worden geplaatst.
3. Arbeiders: Iedere speler gebruikt zijn arbeiders ofwel in de mierenkolonie ofwel in de tuin. Een arbeider in de
mierenkolonie levert hulpbronnen die in de loop van de ronde kunnen worden gebruikt. Arbeiders in de tuin
(op het speelbord) moeten na hun actie worden verwijderd. Een arbeider heeft drie bewegingspunten die voor
de volgende acties kunnen worden ingezet:
- prooi vinden die door het afleggen van soldaten wordt gejaagd,
- feromonen neerleggen welke met hulpblokjes zijn belegd die later kunnen worden geoogst,
- lege feromonen verwijderen om plaats te maken,
- speciale tegels neerleggen waardoor bijvoorbeeld een bevoorrading per ronde wordt gegenereerd.
4. Oogst: Iedere speler neemt een hulpbron naar keuze van elk van zijn feromonen en legt die in zijn
voorraadkamer.
5. Atelier: Iedere speler benut zijn voedsters die hij in fase 2 in het atelier heeft geplaatst. De voedsters kunnen:
- nieuwe tunneluitgangen graven om de arbeiders meer uitgangen te bieden,
- de mierenkolonie uitbouwen door hulpbronnen af te geven,
- nieuwe voedsters aanwerven om in fase 2 meer opties te hebben,
- de opdracht, die door de raad voor koninginnen werd vastgelegd, vervullen om zegepunten te verzamelen.
6. Einde van een spelronde: Iedere speler controleert zijn voorraadkamer en de startspelermarker wordt
doorgegeven.
In de winter moeten de spelers voedsel afgeven of ze verliezen punten. Soldaten beveiligen de voorraad en
helpen dus om voorraad te sparen.
Na afloop van 3 jaren wint de speler met de meeste punten het spel.
www.forumfederatie.be
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Spelverloop
Het spel loopt over drie jaar. Ieder jaar bestaat uit
4 seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.
De drie eerste seizoenen zijn normale spelrondes.
De laatste (winter) is een administratieve fase waarin
de spelers voedsel moeten betalen om de winter te
kunnen doorstaan.

Broedselmarker: De speler kan zijn voedsters inzetten
om drie verschillende mierensoorten te kweken:
O Larven: De speler kan tot 3 voedsters op deze marker
plaatsen. Voor de eerste voedster ontvangt hij één
larve. Voor de tweede en de derde voedster ontvangt
hij telkens 2 larven.
O Arbeiders: De speler kan hier tot 4 voedsters inzetten.
Er zijn 2 voedsters nodig om 1 arbeider te kweken en
eveneens 2 voedsters om een tweede te kweken.

Spelronde
Lente, zomer en herfst zijn normale spelrondes.
De spelronde bestaat uit 6 fases.

O Soldaten: De speler kan hier tot 3 voedsters plaatsen.
De beide eerste voedsters laten een soldaat geboren
worden. De derde voedster een volgende soldaat.

1. Gebeurtenis
Deze fase wordt door alle spelers tegelijkertijd
gespeeld. Door de inzet van larven kunnen de spelers
de vastgelegde gebeurtenis wijzigen.
Voor elke ingezette larve kan de gebeurtenisdobbelsteen één veld naar rechts of naar links worden
verschoven. Elke speler kan een aantal larven naar
keuze inzetten. Nadat de spelers deze fase voor zich
hebben uitgevoerd, gaan ze direct naar fase 2 zonder
op de andere spelers te wachten.

Heeft de speler de gebeurtenis ZP+1 gekozen, ontvangt hij
elke keer 1 extra zegepunt als hij zegepunten in het lopende
seizoen ontvangt (bijvoorbeeld wanneer hij een feromoon
neerlegt, de koningin voedt of een opdracht vervult).

Heeft een speler de gebeurtenis "larve +2 / arbeider +1 /
soldaat +1" gekozen, laat hij extra "2 larven / 1 arbeider /
1 soldaat" geboren worden zolang hij zijn voedsters heeft
ingezet om minstens één van deze mierentypes uit te broeden.
Zo moet bijvoorbeeld één voedster worden ingezet om 1 larve
te kweken zodat de speler kan profiteren van de gebeurtenis
"larve +2".
Zodra alle spelers hun voedsters op de broedselmarkers
(en eventueel het atelier) hebben verdeeld, gaat men over
tot het geboren worden van de mieren. De verkregen
mieren worden op de overeenstemmende kamers van het
spelersbord geplaatst.
De spelers gaan dan over naar fase 3.
OPMERKING
In het spel wordt er geen onderscheid gemaakt tussen arbeiders en soldaten (het is niet nodig omdat soldaten niet
op het speelbord worden ingezet). Iedere speler beschikt
over een reserve van 8 soldaten/arbeiders. De spelers
kunnen deze limiet nooit overschrijden. Als een speler 5
soldaten en 3 arbeiders heeft, kan hij geen nieuwe mieren
uitbroeden voor hij mieren heeft verwijderd (zie verder).

Voorbeeld
Het is lente. De gebeurtenis is "soldaat +1" (de groene
dobbelsteen toont een 5). Blauw mag de gebeurtenis
wijzigen om het te vervangen door "arbeider +1".
Hiervoor geeft hij 2 larven af om de gebeurtenisdobbelsteen
twee velden naar rechts te schuiven.

2. Broedsel
Deze fase wordt door alle spelers tegelijkertijd
gespeeld. Iedere speler zet zijn voedsters in:

Voorbeeld
(vervolg)

O Zij kunnen ofwel op één van de drie broedselmarkers worden gelegd om nieuwe mieren te kweken,

Blauw beschikt over
4 voedsters.
Hij zet één op het atelier, twee op de broedselmarkers van de
arbeiders en één op de broedselmarker van de larven.
Als alle spelers hun voedsters hebben ingezet, worden de mieren
geboren. Blauw ontvangt één larve die hij in de larvenkamer legt
en twee arbeiders (één op grond van zijn voedsters en één extra
voor de gebeurtenis "arbeider +1") die hij in de arbeiderskamer
plaatst.

O ofwel kunnen ze in het atelier worden ingezet om
later in fase 5 (atelier) te gebruiken.
Een speler kan zijn voedsters naar believen opdelen
tussen de broedselmarkers en het atelier.
Hij moet niet al zijn voedsters inzetten (ook al is dit wel
aan te bevelen).
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3. Arbeiders
Deze fase wordt, te beginnen met de startspeler, met de
wijzers van de klok mee, uitgevoerd. Eén voor één
zetten de spelers telkens één van hun arbeiders in om
ze ofwel in de tuin te gebruiken ofwel in de mierenkolonie te laten werken. Er mag niet worden gepast.
OPMERKING
Afhankelijk van de programmering in fase 2 kunnen de
spelers over een verschillend aantal arbeiders beschikken. In dit geval zijn sommige spelers in deze fase vaker
aan de beurt dan andere spelers.

Heeft de speler "niveau +1" gekozen, kan hij zijn arbeider in
één dieper niveau plaatsen. Beschikt hij bijvoorbeeld over een
mierenkolonie niveau 0 (zoals aan het begin van het spel), kan
hij één arbeider in de voorraadkamer plaatsen (niveau I) als
hij de gebeurtenis "niveau +1" heeft gekozen.

a) Mierenkolonie
De speler kan beslissen om zijn arbeiders in de mierenkolonie te laten werken. De mierenkolonie bestaat uit
4 niveaus. Aan het begin van het spel staat alleen het
bovenste niveau ter beschikking (zie verder).
Op elk niveau kan maar één arbeider worden ingezet.
De speler zet gewoon zijn arbeider op het overeenstemmende veld in de mierenkolonie en ontvangt de aangeduide bonus. Vervolgens is de volgende speler aan de
beurt. De ingezette arbeider blijft op het veld staan.
Op dit veld kan in dit seizoen geen nieuwe arbeider
worden ingezet. De ingezette arbeider kan in dit seizoen
niet meer worden ingezet.

Voorbeeld
Rood zet zijn eerste arbeider in de mierenkolonie in. Hij neemt
zijn arbeider en zet hem in de larvenkamer (het enige niveau
waarvoor hij de toegang heeft).
Hij ontvangt één larve en legt die in de larvenkamer. daarna is
de volgende speler aan de beurt.
b) Tuin
De speler kan zijn arbeider in de tuin plaatsen. Hiervoor
zet hij de arbeider op een tunneluitgang op het speelbord (bij het begin van het spel heeft hij slechts één uitgang). Een arbeider in de tuin keert nooit naar de mierenkolonie terug. Hij wordt van het speelbord verwijderd
als hij ofwel een tegel heeft neergelegd (feromoontegel
of speciale tegel) of zijn beweging heeft beëindigd en de
speler geen tegel neerleggen kan. Een arbeider heeft in
de tuin 3 bewegingspunten. Deze moeten niet compleet
verbruikt worden. Met deze bewegingspunten kan de
omgeving worden verkend en kunnen de volgende
acties worden uitgevoerd:
O een prooi jagen
O een feromoon neerleggen
O een speciale tegel neerleggen
O een feromoon verwijderen
BEWEGING: Een leeg veld (zonder feromoon) of een
feromoontegel (telt zoals een veld) kan voor 1 beweging
betreden worden. Watervelden kunnen niet worden
overgestoken. Prooivelden kunnen alleen betreden
worden als de prooi wordt gevangen (zie verder).

O Niveau 0 (broedkamer): De speler ontvangt één
larve die hij onmiddellijk in de larvenkamer legt.
O Niveau I (voorraadkamer): De speler ontvangt één
voedsel dat hij meteen in zijn voorrraadkamer legt.
O Niveau II (steengroeve): De speler ontvangt naar
keuze ofwel 1 aarde ofwel 1 steen, dat hij meteen in
zijn voorrraadkamer legt.
O Niveau III (koninginnekamer): De speler geeft één
voedsel uit zijn voorraadkamer af om de koningin te
voeden en ontvangt hiervoor 2 zegepunten (ZP).
www.forumfederatie.be

Heeft de speler de gebeurtenis "beweging +3" gekozen,
beschikt hij over 6 bewegingspunten in plaats van 3.
TEGELS VAN DE TEGENPARTIJ (vijandelijke tegels):
Een arbeider mag een vijandelijke tegel betreden zoals
zijn eigen tegels. Dit kost in elk geval 1 soldaat.
Voor elke vijandelijke tegel die de arbeider betreedt,
moet de speler 1 soldaat verwijderen (uit zijn soldatenkamer nemen en terug in zijn voorraad leggen).
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Niveau 0
Niveau I

Niveau II

Niveau III

Voorbeeld
Rood zet zijn arbeider in de tuin door hem op een tunneluitgang te plaatsen. Voor 1 bewegingspunt beweegt hij zich
op veld A. Voor een tweede bewegingspunt gaat hij op zijn
feromoontegel B. Met zijn laatste bewegingspunt bereikt hij
het veld met de prooi.
PROOI JAGEN: Betreedt een arbeider een veld met
een prooimarker, signaleert hij dit meteen aan zijn soldaten. Deze prooi moet meteen gejaagd worden (het
is niet toegelaten een veld met een prooi te betreden
als de speler niet over het nodige aantal soldaten beschikt of de prooi niet wil vangen). Om de prooi te vangen, moet de speler aantal soldaten verwijderen (afhankelijk van de prooi, zie onderaan). De verwijderde
soldaten komen terug in de voorraad. De speler neemt
de prooimarker, legt hem naast zijn spelersbord en
wint, afhankelijk van de gejaagde prooi, punten en
voedsel (het voedsel legt hij in zijn voorraadkamer).
De arbeider kan zijn beweging voortzetten als hij nog
bewegingspunten ter beschikking heeft.

De speler moet hierbij wel enkele 'aflegregels' volgen:
O Eén van de feromoonvelden moet op het veld worden
gelegd waarop zich de arbeider bevindt.
O De feromoontegel mag geen andere tegel en geen
andere marker (bijvoorbeeld prooimarker) bedekken
en mag niet uit de rand van het speelveld steken.
O Een feromoontegel mag niet op een waterveld
worden gelegd.

Voorbeeld (vervolg)
Rood (mierenkolonie op niveau I) mag een feromoon met
3 velden neerleggen om zijn actie te beëindigen. Hij legt het
feromoon op het veld waarop zich zijn arbeider bevindt.
Afhankelijk van de afgedekte velden, legt de speler nu
het overeenkomstige hulpbronblokje (voedsel, aarde,
steen) op het feromoon. De paddestoelvelden zijn steriel
en produceren geen hulpbronnen. Levert het feromoon
zegepunten (alle feromonen met meer dan 2 velden),
ontvangt de speler onmiddellijk de punten die op het
feromoon zijn aangegeven. Vervolgens verwijdert hij zijn
arbeider en de volgende speler (met de wijzers van de
klok mee) zet zijn arbeider in.

A. Lieveheersbeestje: 1 soldaat verwijderen,
2 voedsel als beloning.
B. Termiet: 1 soldaat verwijderen, 1 voedsel en
2 zegepunten als beloning.
C. Spin: 2 soldaten verwijderen, 1 voedsel en
4 zegepunten als beloning.
Voorbeeld (vervolg)
Rood verwijdert 1 soldaat (uit de soldatenkamer) om een
termiet te jagen. Hij legt de prooimarker naast zijn spelersbord. De arbeider heeft geen bewegingspunten meer maar
kan nog een tegel neerleggen.
EEN FEROMOON NEERLEGGEN: Bevindt de
arbeider zich op een leeg veld (zonder prooimarker en
zonder feromoon of speciale tegel), mag de speler
daar één feromoon uit zijn voorraad neerleggen.
De grootte van de neergelegde feromoon hangt af van
het bereikte niveau van de mierenkolonie.

www.forumfederatie.be

Voorbeeld (vervolg)
Rood legt 1 voedsel en 1 aarde op het feromoon en ontvangt
2 zegepunten. Daarna verwijdert hij zijn arbeider.
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EEN SPECIALE TEGEL NEERLEGGEN: Bevindt de
arbeider zich op een leeg veld (zonder prooimarker en
zonder feromoon of speciale tegel), mag de speler daar
één speciale tegel neerleggen. Het soort van speciale
tegel dat de speler mag leggen, hangt af van het bereikte
niveau van zijn mierenkolonie.

Na het verwijderen van de feromoontegel kan de
arbeider zijn beweging verderzetten.

4. Oogst

Niveau I

Nadat de spelers al hun arbeiders hebben gebruikt,
begint de oogstfase. De oogstfase wordt door alle
spelers tegelijkertijd gespeeld. Voor iedere feromoontegel in de tuin, die nog niet is geledigd, ontvangt de
bezitter een hulpbron naar keuze. Deze actie moet
worden uitgevoerd. De geoogste hulpbronnen worden
in de voorraadkamers van de spelers gelegd.

Niveau III

Bovendien:
O ontvangt de bezitter van een bladluisfokkerij:
één voedsel;
O ontvangt de bezitter van een exploratie:
één steen of één aarde;
O ontvangt de bezitter van een extra kolonie:
twee zegepunten.

A. Bladluisfokkerij
B. Exploratie
C. Extra kolonie
De spelregels voor het neerleggen van een speciale tegel
zijn dezelfde als voor het neerleggen van een feromoontegel. Voor het neerleggen van een speciale tegel moet
de speler bovendien nog hulpbronnen afgeven:
O bladluisfokkerij: 1 steen
O exploratie: 1 voedsel
O extra kolonie: 1 aarde, 1 steen en 1 voedsel
De speler legt één van zijn kleurblokjes op de speciale
tegel om aan te duiden dat deze tegel bij hem hoort.
Dan ontvangt hij de punten voor het neerleggen van de
tegel en verwijdert zijn arbeider. Daarna is de volgende
speler aan de beurt.

Heeft de speler de gebeurtenis "niveau +1" gekozen, kan hij
voor dit seizoen feromonen, capaciteiten (voorraadkamer, zie
verder) en speciale tegels van het eerstvolgende niveau gebruiken (heeft hij bijvoorbeeld een kolonie van niveau 0 dan kan hij
toch feromonen met de grootte 3 of een exploratie benutten).
Heeft de speler de gebeurtenis "veld +1" gekozen, kan hij
feromonen van een volgend niveau inzetten. Heeft zijn kolonie
het niveau 3 bereikt, kan hij op die manier zijn enige feromoon
met de grootte 6 neerleggen. Dit is alleen mogelijk met de
gebeurtenis "veld +1".

Heeft de speler de gebeurtenis "oogst +3" gekozen, kan hij
na zijn normale oogst tot 3 extra hulpbronnen naar keuze van
zijn feromonen nemen. Deze hulpbronnen worden in
zijn voorraadkamer gelegd. Deze actie is optioneel en moet
dus niet worden uitgevoerd.

5. Atelier
Nadat alle spelers hun oogstfase hebben beëindigd,
begint de atelierfase. Deze fase wordt, te beginnen met
de startspeler, met de wijzers van de klok mee, uitgevoerd en wordt alleen gespeeld met die spelers die in
fase 2 één of meer voedsters in het atelier hebben ingezet. Deze spelers nemen hun voedsters uit het atelier
en plaatsen die op de ateliervelden van het speelbord.
Een speler kan op elk atelierveld telkens maar één
voedster plaatsen. Hij kan zo elk van de 4 acties maar
één keer per ronde uitvoeren. Als een speler meerdere
voedsters in zijn atelier heeft gezet, kan hij de volgorde
waarin hij de acties uitvoert, vrij kiezen. Het atelier heeft
4 velden.

niveauverdieping van de mierenkolonie
tunneluitgang

opdracht

EEN FEROMOON VERWIJDEREN: Een arbeider, die
zich op een lege feromoontegel (zonder blokje) bevindt,
kan deze tegel verwijderen. Om een feromoontegel te
verwijderen, moet de speler één aarde afgeven. Daarop
mag hij de feromoontegel verwijderen van het speelbord.
Deze verwijderde feromoontegel mag voor de resterende
duur van het spel niet meer worden gebruikt. De speler
verliest de op zijn feromoon aangegeven punten niet.
EEN VIJANDIG FEROMOON: De lege feromonen van
de andere spelers kunnen ook worden verwijderd (ook
hier moet de arbeider zich op het feromoon bevinden).
De kosten zijn dezelfde (1 aarde). Voor het verwijderen
van een vijandig feromoon ontvangt de speler de zegepunten die op het feromoon zijn aangegeven. De speler
wiens feromoon werd verwijderd, verliest geen punten.
www.forumfederatie.be

nieuwe voedsters
TUNNELUITGANG: Een speler met een voedster op dit
atelierveld kan een nieuwe tunneluitgang voor zijn
mierenkolonie in de tuin leggen en ontvangt één aarde
die hij in zijn voorraadkamer legt.
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De nieuwe tunneluitgang (één van de 4 tunneluitgangen
in de spelerskleur) moet in de tuin op een leeg veld naast
één van de spelelementen van de speler worden gelegd
(feromonen, tunneluitgang, speciale tegel). Deze nieuwe
tunneluitgang biedt een extra optie voor de arbeiders die
in de volgende ronde de mierenkolonie verlaten.
OPMERKING
Tijdens het spel kan een speler, buiten de startuitgang,
hoogstens 3 extra tunneluitgangen neerleggen.

OPDRACHT:
Een speler met een voedster op dit atelierveld mag een
opdracht vervullen. De opdrachten zijn opgedeeld in drie
moeilijkheidsgraden (2 voor elk niveau). De eerste opdracht
van een speler moet steeds een opdracht van niveau 1 zijn.
Vervolgens mag hij een opdracht van niveau 2 (of lager)
vervullen en als hij deze opdracht heeft vervuld, mag hij een
opdracht van niveau 3 (of lager) vervullen. Tijdens het spel
mag een speler iedere opdracht maar één keer vervullen.
Voor het vervullen van de meeste opdrachten moeten bepaalde spelelementen worden afgegeven (zie de uitvoerige
beschrijving van de opdrachten op de laatste pagina).
Een speler die een opdracht vervult, plaatst zijn voedster op
het eerste vrije veld naast deze opdracht en ontvangt onmiddellijk de op het veld aangegeven zegepunten (6 punten
niveau 1, 9 punten niveau 2 en 12 punten niveau 3).
Bovendien ontvangen andere spelers die dezelfde opdracht
in voorgaande rondes hebben vervuld 3 zegepunten (dit
geldt niet wanneer ze de opdracht in dezelfde atelierfase
hebben vervuld).

Voorbeeld
Rood legt een nieuwe tunneluitgang. Hij legt deze op een veld
naast één van zijn feromonen. Bovendien ontvangt hij één
aarde die hij in zijn voorraadkamer legt.
NIVEAUVERDIEPING VAN DE MIERENKOLONIE:
Een speler met een voedster op dit atelierveld kan zijn
mierenkolonie uitdiepen. Hiervoor moet hij stenen en/of
aarde betalen:
O niveau 0 naar niveau I: 2 aarde
O niveau I naar niveau II: 2 aarde en 1 steen
O niveau II naar niveau III: 3 stenen
De speler zet zijn niveaumarker op het nieuwe bereikte
niveau van zijn mierenkolonie. Er mag nooit een niveau
worden overgeslagen (bijvoorbeeld direct van niveau 0
naar niveau II) en er kunnen nooit meerdere niveaus in
één keer gegraven worden (ook al zou de speler hiervoor
de nodige hulpbronnen hebben).

Voorbeeld
Blauw vervult de opdracht "2 prooien". Hij geeft 2 prooimarkers
af en plaatst zijn voedster op het eerste vrije veld en ontvangt 6
zegepunten. Omdat Rood al in een vorige ronde deze opdracht
heeft vervuld, ontvangt Rood 3 zegepunten.

6. Einde van een spelronde
Deze fase wordt door alle spelers tegelijkertijd gespeeld.

Voorbeeld
Geel verdiept zijn mierenkolonie. Hij geeft twee aarde uit
zijn voorraadkamer af en verplaatst zijn niveaumarker van
niveau 0 naar niveau I.
NIEUWE VOEDSTERS:
Een speler met een voedster op dit atelierveld ontvangt
een nieuwe voedster. Hiervoor geeft hij 2 voedsel en
2 larven af en neemt een nieuwe voedster uit zijn voorraad die hij op de voedsterkamer van zijn spelersbord
legt. Deze nieuwe voedster is vanaf de volgende ronde
inzetbaar. Een speler mag nooit meer dan 1 voedster per
ronde aanwerven (ook al zou de speler hiervoor de
nodige hulpbronnen hebben).

www.forumfederatie.be

O De spelers geven de larven af die ze mogelijk in fase 1
(gebeurtenis) hebben ingezet.
O Overtollige hulpbronnen in de voorraadkamer worden
afgegeven en terug in de voorraad gelegd.
Een mierenkolonie van niveau 0 of I kan tot 4 hulpbronnen naar keuze in de voorraadkamer bewaren.
Een mierenkolonie van niveau II of III kan tot 6 hulpbronnen naar keuze in de voorraadkamer bewaren.
O De spelers nemen de arbeiders die in de mierenkolonie
werden ingezet en leggen die terug in de arbeiderskamer.
O De spelers nemen de voedsters en leggen die in de
voedsterkamer. Voedsters die werden ingezet voor het
vervullen van opdrachten, blijven echter bij de opdracht
staan.
O De dobbelsteen van het seizoen dat eindigt, wordt van
het speelbord genomen.
O De startspelermarker wordt aan de speler links van de
actuele startspeler verdergegeven.
O Als zonet de lente of de zomer is gepasseerd, wordt de
nieuwe gebeurtenis bepaald. Als zonet de herfst is
gepasseerd, wordt nu de winterfase ingevoerd.
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7. Winter
In de winter moet iedere speler voedsel uit zijn voorraadkamer afgeven:
O Het eerste jaar moet iedere speler 4 voedsel afgeven.
O Het tweede jaar moet iedere speler 5 voedsel afgeven.
O Het laatste jaar moet iedere speler 6 voedsel afgeven.
Als een speler niet beschikt over voldoende voedsel,
verliest hij 3 zegepunten voor elk ontbrekend voedsel.
SOLDATEN
Voor elke soldaat in het bezit van een speler, wordt het
aantal vereiste voedselblokjes met 1 verminderd.
Soldaten moeten niet afgegeven worden.

2, 3 of 4 spelers
Om het even met hoeveel spelers Myrmes wordt
gespeeld, blijven de spelregels, op twee uitzonderingen
na, ongewijzigd:
O Het speelveld en de tunneluitgangen die aan het
begin van het spel moeten worden neergelegd
worden aan het aantal spelers aangepast (zie de
startposities op pagina 5).
Bij 3 spelers worden de grijze velden niet gebruikt.

Voorbeeld
Het is winter in het tweede jaar. De spelers moeten 5 voedsel
afgeven. Geel heeft twee soldaten en moet dus maar 3 voedsel
afgeven.

Einde van het jaar
Na de winter is het jaar ten einde en een nieuw jaar begint.
De seizoendobbelstenen worden opnieuw gedobbeld en de
spelers plaatsen hun gebeurtenismarker op het veld dat
overeenstemt met de lente-dobbelsteen.
Een nieuwe ronde begint.

Bij 2 spelers worden de grijze velden niet gebruikt.

Einde van het spel
Het spel eindigt na de winter van het derde jaar.
Winnaar is de speler die de meeste zegepunten heeft.
Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars.

Dankwoord
Ik wil deze mensen bedanken, zonder wie Myrmes niet eens
zou bestaan: Celine, Carolle en Michaël, Mathieu, Vincent G.
en Patrice.
Deze mensen dank ik omdat Myrmes een uitgever heeft
gevonden: Celine, Cyril, Vincent G., Karine en Stephane.
Tot slot dank ik deze mensen dankzij wie het spel is wat het is
vandaag: Celine, Cyril, Thomas, Arnaud, Vincent G., David, Davy,
Etienne, Guillaume, Jerôme, Olivier, Stephane, Suzel, Vincent C.,
Duncan, Marc en Manon en Leo.
Ik wil graag in het bijzonder de Les Ludochons vereniging
bedanken evenals alle spelers van Annecy, Lyon, Montpellier en
Valmeinier die hebben deel genomen aan het testen van het spel.
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O De zegepunten, die bij het vervullen van een
opdracht, aan andere spelers worden gegeven
(omdat zij dezelfde opdracht al eerder hebben
vervuld), hangen af van het aantal spelers:
3 punten bij 4 spelers, 4 punten bij 3 spelers en
5 punten bij 2 spelers (zie ook de tabel op het
speelbord).
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Opdrachttegels

Opdracht 'hulpbronnen': Voor het vervullen van deze
opdracht moet de speler telkens het passende aantal
hulpbronnen afgeven: links 3 voedsel, in het midden een
mix naar keuze van 6 stenen en/of aarde, rechts 3 stenen.
De blokjes komen terug in de voorraad.

Opdracht 'larven': Voor het vervullen van deze opdracht
moet de speler larven uit zijn larvenkamer afgeven (links 5
en rechts 9). De afgegeven larven worden terug in de
voorraad gelegd.

Opdracht 'prooi': Voor het vervullen van deze opdracht
moet de speler telkens het passende aantal van gevangen prooimarkers afgeven die hij naast zijn spelersbord
heeft verzameld: links 2, in het midden 3, rechts 4.
De prooimarkers worden terug in de doos gelegd en
kunnen dus niet voor twee verschillende opdrachten
worden ingezet.

Opdracht 'soldaten': Voor het vervullen van deze
opdracht moet de speler 2 soldaten uit zijn soldatenkamer
afgeven. De afgegeven soldaten worden terug in de eigen
voorraad gelegd.

Opdracht 'speciale tegel': Voor het vervullen van deze
opdracht moet de speler links 2 of rechts 3 speciale tegels
naar keuze hebben neergelegd (ook twee- of driemaal
dezelfde tegel kan). Om de linkeropdracht te vervullen,
verwijdert de speler zijn blokjes van één van zijn speciale
tegels. De tegel blijft op het speelbord, maar is voor de
speler niet meer inzetbaar. Om de rechteropdracht te
vervullen, verwijdert de speler zijn blokjes van 2 speciale
tegels naar keuze. De tegels blijven op het speelbord,
maar zijn voor de speler niet meer inzetbaar.

Opdracht 'Uitdieping mierenkolonie': Voor het vervullen
van deze opdracht moet de speler een bepaald niveau van
mierenkolonie hebben bereikt en de niveaumarker in overeenstemming met het aantal pijlen terugzetten. Om de linkeropdracht te vervullen, moet de niveaumarker minstens
op niveau II staan en voor de vervulling 1 niveau worden
teruggezet. Om de rechteropdracht te vervullen, moet de
niveaumarker minstens op niveau III staan en voor de
vervulling 2 niveaus worden teruggezet. Het nieuwe niveau
is onmiddellijk actief (vb. voorraadkamer).
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Opdracht 'voedsters': Voor het vervullen van de linkeropdracht moet de speler 6 voedsters in het spel hebben
(met inbegrip van de voedster die werd gebruikt om de
opdracht te vervullen) en één daarvan afgeven, die niet
gebruikt werd om de doelstelling tot een goed einde te
brengen. Voor het vervullen van de rechteropdracht moet
de speler 8 voedsters in het spel hebben (met inbegrip van
de voedster die werd gebruikt om de opdracht te vervullen)
en 2 daarvan afgeven, die niet gebruikt werden om de
doelstelling tot een goed einde te brengen. De afgegeven
voedsters worden terug in de eigen voorraad gelegd.

Opdracht 'feromonen': Voor het vervullen van de linkeropdracht moet de speler 4 aangrenzende feromonen
hebben neergelegd (speciale tegels en tunneluitgangen
tellen niet mee) en onmiddellijk alle hulpbronnen op deze
4 feromonen verwijderen (komen terug in de voorraad).
Voor het vervullen van de rechteropdracht moet de speler
7 aangrenzende feromonen hebben neergelegd (speciale
tegels en tunneluitgangen tellen niet mee) en onmiddellijk
alle hulpbronnen op deze 7 feromonen verwijderen (komen
terug in de voorraad). Het speelt hierbij geen rol of er nog
feromonen op de feromoontegels liggen. De speler kan
dus 4 feromonen zonder hulpbronnen voor deze opdracht
kiezen (ze moeten wel aangrenzend zijn).
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op elk moment tijdens
een speelbeurt

START
voedsters
in de voedsterkamer

arbeiders
in de arbeiderskamer

larven
in de larvenkamer

Het spel loopt over een periode van 3 jaar (3 winters)

Overzicht van een speelbeurt per jaar

4. Atelier
Voedster in het atelier worden toegewezen aan:
NIEUWE TUNNELUITGANG
In een lege en
aangrenzende
zeshoek.
maximaal 4 tunnels/speler

niv 0 ►1

Plaats de gebeurtenismarker op de seizoensgebeurtenis.
De spelers kunnen per larve de marker 1 plaats opschuiven.

larven
soldaten
arbeiders

niv 1 ►2

Geef 1 aarde

om iets te realiseren.
PLAATS FEROMOONTEGEL
op een lege plaats en scoor ZP
niv1 niv 2 niv 3 niv 4 speciaal
PLAATS EEN SPECIALE TEGEL
bij de oogst:

per tegel.

Geef soldaten af,
ontvang zegepunten
en de arbeider mag
verder bewegen.

BONUS ZP

maximaal 1 opdracht per ronde

Neem 1 hulpbron per feromoontegel.
Neem hulpbronnen en scoor ZP voor de speciale tegels.

Plaats de arbeiders (in spelersvolgorde) in:
A. Mierenkolonie (arbeiders komen terug aan het einde van de ronde)
B. Tuin (arbeiders buiten het nest komen niet terug)

VERWIJDER FEROMOONTEGEL

niv 2 ►3

5. Oogst

3. Arbeiders

JAAG PROOI
Geef soldaten af en ontvang de
beloning. De arbeider mag de
beweging verderzetten.

VERVUL EEN OPDRACHT
niv 1 ►6 ZP
niv 2 ►9 ZP
niv 3 ►12 ZP

1 niveau per ronde
geen niveau overslaan

2. Broedsel

4 soorten acties (3 bewegingspunten)

Voor twee voedsel en twee larven,
maximaal één voedster per ronde.

UITDIEPEN KOLONIENIVEAU

1. Gebeurtenis

Plaats voedsters in:
A. Broedselmarker
B. Atelier

MAAK NIEUWE VOEDSTER

bij de oogst:
de kolonie moet een bepaald niveau hebben
deze acties kosten arbeiders

worden in de voorraadkamer gelegd
6. Einde ronde

7. In de winter

Voedsters terug in voedsterkamer.
Arbeiders in de kolonie
Gaat naar
komen in arbeiderskamer.
linkerOvertollige hulpbronnen
buurman.
terug in de voorraad.
GEBEURTENISSEN
+1 kolonieniveau
bij arbeiders, bonus en
niveautegels

Betaal voedsel
betaal 4
betaal 5

per soldaat
1 voedsel
minder

betaal 6

6 bewegingspunten
in plaats van 3

+1 niveau bij gebruik
van een feromoontegel

+1 extra zegepunt bij
een score in deze ronde

+1 als minstens
één soldaat wordt
geboren

+1 als minstens één
arbeider wordt geboren

+2 als minstens één
larve wordt geboren

Na de normale oogst mag een speler tot 3 extra
hulpbronnen van zijn feromoontegels oogsten.
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