REGELS VOOR BORD B
Voor een andere uitdaging kan je de B kant van het speelbord gebruiken. Alle regels blijven gelden
met deze uitzonderingen. Bij aanvang van het spel:
1. Schudt de 4 vijvertegels met 4 oogsttegels. Plaats deze willekeurig op de
nederzettingen. Verwijder de vijvers gemarkeerd met 3+ of 4 indien je niet
met zo veel spelers speelt. Tijdens het spel zijn velden met een vijvertegel
onbruikbaar om te ontginnen met oogsttegels en oogsttegels grenzen niet
doorheen vijvers. Ze zijn simpelweg obstakels die ketens van oogsttegels
verhinderen.
2. Trek willekeurig gebouwen uit de zak en plaats er één open op elke open
ruimte (zie afbeelding) in het speelgebied.
Indien je tijdens het spel een oogsttegel plaatst op een veld met een open
gebouw, dan claim je dit onmiddellijk en neem je het achter je spelerscherm.

Varianten
Herontwikkelen (Meer vergevingsgezind)
Wanneer je een gebouw op je dorpsbord bouwt, mag je het nieuwe gebouw op een reeds bestaand
gebouw plaatsen alsof het een leeg veld was. De normale plaatsingsregels aangaande aangrenzend
bouwen blijven gelden. Je mag een bestaande groep gebouwen van éénzelfde kleur opsplitsen in
twee groepen wanneer je overbouwt, maar alle nieuwe gebouwen moeten aangrenzend gebouwd
worden aan een reeds geplaatst gebouw van dezelfde kleur.
Deze variant laat je toe om een gedekt gebouw te vervangen door een open gebouw van dezelfde
kleur of een gebouw van een andere kleur te overbouwen of om een bepaalde kleur terug vrij te
krijgen indien deze geblokkeerd zou zijn geraakt via de normale regels.
Zorgvuldige oogst (Meer kunde vereist, zeker met 2 of 3 spelers)
Wanneer je met 2 spelers speelt, verwijder je twee sets gebouwen van alle zes nummers in alle vier
de kleuren (48 in totaal) uit de zak vooraleer te beginnen. Verwijder één set als je met 3 spelers speelt
(24 in totaal). Elke speler neemt drie oogsttegels om het spel te starten. Speel met de A kant van het
speelbord zoals normaal, met elke ronde keuze uit één van de drie oogsttegels.
Enkel aanbevolen voor gevorderde spelers. Deze variant geeft de spelers meer controle en
vooruitzicht in volgende rondes. Bovendien zorgt het verwijderen van de sets voor minder
variatie en zorgt het voor meer voorspelbaarheid. Deze variant zorgt wel voor iets meer werk in de
voorbereiding en bedenktijd tijdens een beurt.
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Overzicht
“New Haven” is een spel voor 2 tot 4 spelers. Elke speler tracht een dorp te bouwen in New England
dat het meeste kolonisten aantrekt tegen het eind van het spel. Er worden grondstoffen verzameld
om handelaars en ambachtslieden aan te trekken en de faciliteiten van het dorp te verbeteren. Het
dorp dat de meeste kolonisten aantrekt, zal het spel winnen.

Spelonderdelen
Dubbelzijdig speelbord (A en B)

4 Dorpsborden

60 Oogsttegels
Elke tegel is verdeeld in 4 vakken
en toont 2 of 3 verschillende grondstoffen

4 Vijvertegels
(Enkel gebruikt met B kant)

144 Gebouwen
6 Gebouwen in de vier kleuren genummerd van 1 tot 6
De achterkant van elk gebouw toont een wei, steengroeve, bos of graanveld.

4 Spelerschermen

4 Grondstoffenmarkers
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1 Zak

Voorbereiding
• Plaats het speelbord in het midden van de tafel. Beginnende spelers gebruiken best de A kant.
• Voor een 4 spelerspel gebruik je het hele bord.
		
		

Voor een 3 spelerspel gebruik je het
gebied van 5x5 en de bovenste
en onderste groene vakken.

Voor een 2 spelerspel
gebruik je het 5x5
gebied

		

• Plaats de vier grondstoffenmarkers op de nul van het grondstoffenspoor op het speelbord.
• Elke speler krijgt een dorpsbord. Dit bord toont het plaatselijke dorp dat de speler aan het ontwikkelen  
is. De vakken zijn gemarkeerd met nummers die de kosten tonen om op die plaatsen te spelen. De
figuren aan de rand en onderaan tonen de kolonisten (dus score) die zullen behaald worden bij het
vervolledigen van een rij of kolom.
• De 60 oogsttegels worden gedekt geschud en vormen een trekstapel.
• Alle 144 gebouwen worden in de zak gestopt. Trek er 5 uit en plaats ze in de cirkels aan de rand van het
speelbord, dit is de vitrine. Elk gebouw is voorzien van z’n kostprijs op de linkerkant en de benodigde
grondstoffen op de rechterkant.
• Elke speler neemt een spelerscherm en trekt zes gebouwen uit de zak en twee oogsttegels en plaatst
deze achter z’n scherm. Je oogsttegels en gebouwen zijn geheim.
• Geef elke speler een GEDEKTE oogsttegel naast zijn dorpsbord als zijn “verscheep”tegel. Deze tegel
mag nooit bekeken worden tot NADAT hij gespeeld is. Deze tegel stelt je in staat om éénmalig in het
spel 4 dezelfde grondstoffen te bekomen en het actuele aanbod op deze tegel te negeren.
Speelgebied voor de
oogsttegels

Vitrine gebouwen

Grondstoffenspoor
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Speloverzicht
De jongste speler begint. Nadien wordt er kloksgewijs om beurten gespeeld tot er slechts één veld
leeg is op het speelbord. Na de lopende ronde eindigt het spel. Alle spelers krijgen evenveel beurten.
In een beurt kiest een speler één van zijn oogsttegels en plaatst deze op het speelbord. Hierdoor
zal hij een aantal grondstoffen ontvangen. Het aantal grondstoffen dat hierdoor wordt verworven,
wordt aangeduid met de grondstoffenmarkers op het grondstoffenspoor op de zijkant van het
speelbord. De actieve speler zal dan een gebouw oprichten door de overeenkomstige grondstoffen
ervoor te gebruiken. Wanneer de actieve speler klaar is, heeft elke speler in wijzerszin de kans om de
resterende grondstoffen te gebruiken om gebouwen op te richten in hun dorp.
Nadat iedereen de kans heeft gehad om te bouwen of te passen, trekt de actieve speler nieuwe
gebouwen gebaseerd op de eindpositie van de grondstoffenmarkers. De grondstoffenmarkers
worden terug op nul gezet en de speler trekt een nieuwe oogsttegel om de juist gespeelde te
vervangen. De gebouwen in de vitrine worden aangevuld en de volgende speler in wijzerszin voert
zijn beurt uit.

Rondeverloop
1: Speel een oogsttegel
Kies één van je oogsttegels achter je spelerscherm en plaats het op EENDER welke open plaats
op het speelbord. De kleuren en symbolen op de oogsttegel moeten niet overeenkomen met
aangrenzende reeds gespeelde tegels op het speelbord. De nieuwe oogsttegel moet zelfs niet naast
eerder geplaatste tegels worden geplaatst! De oogsttegel moet enkel geplaatst worden binnen
het beschikbare gebied afhankelijk van het aantal spelers - dat is het 5x5 gebied voor 2 spelers, 5x7
gebied voor drie spelers en het hele gebied voor 4 spelers.
Je VERSCHEEP tegel spelen: In plaats van je reguliere oogsttegel te spelen, plaats je je VERSCHEEP
tegel dicht op het speelbord. Deze tegel staat voor het ontvangen van grondstoffen van een
buitenlandse bron. Deze tegel is een joker en bestaat uit 4 vakken van éénder welke grondstof
naar keuze. Wanneer je beurt eindigt, wordt deze tegel open gedraaid en gelden de afgebeelde
grondstoffen op de tegel.
2: Bepaal de verzamelde grondstoffen
Bereken het aantal grondstoffen voor elke aanwezige kleur op de juist geplaatste oogsttegel. Voor
elke kleur op de tegel is de waarde gelijk aan het aantal vakken van die kleur op de tegel plus het
aantal vakken die een ononderbroken keten vormen van dezelfde kleur met de juist geplaatste
oogsttegel. Deze ketens mogen enkel orthogonaal aangrenzen, nooit diagonaal (over een hoek).
Zet de overeenkomstige grondstoffenmarkers dit aantal plaatsen vooruit op het grondstoffenspoor.
Aangezien er 1, 2 of 3 kleuren mogelijk zijn op de geplaatste tegel, zal er altijd minstens één grondstof
op nul blijven staan.
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Vier voorbeelden van een “speel een
oogsttegel” en “bepaal de verzamelde
grondstoffen” in een 3-spelerspel.
A - Waarde van 6 graan, 3 schaap en
1 hout
B - Waarde van 5 schaap en 2 steen
C - Waarde van 4 steen, 2 hout en
		 1 graan
D - Waarde van 2 schaap, 3 hout en
		 2 steen

Vier voorbeelden van een “speel een
oogsttegel” en “bepaal de verzamelde
grondstoffen” later in een 3-spelerspel.
A - Waarde van 10 graan,
3 hout en 1 schaap
B - Waarde van 4 steen,
6 schaap en 1 hout
C - Waarde van 2 graan,
3 hout en 2 steen
D - Waarde van 2 hout,
1 steen en 1 schaap
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3: Bouw jouw dorp
Elk gebouw achter je spelerscherm kan worden toegevoegd aan je dorp. Je mag er zo veel bouwen
als je je kan veroorloven.
Een gebouw mag enkel gespeeld worden als je de resterende grondstoffen in de overeenkomstige
kleur gelijk of hoger zijn dan het nummer op het veld van je dorpsbord. Voor elk gespeeld gebouw
verplaats je de grondstoffenmarker een aantal plaatsen omlaag gelijk aan het nummer op het veld
waarop je bouwde.
Er zijn enkele restricties wat het plaatsen van gebouwen betreft:
• Er mag slechts één gebouw op een veld staan.
• Het eerste gebouw van een bepaalde kleur mag op eender welk vrij veld worden geplaatst. Het
maakt niet uit welke andere kleuren er aan dat veld grenzen.
• Indien de kleur van het gebouw reeds vertegenwoordigd is op je dorpsbord, dan moet je het
nieuwe gebouw aangrenzend bouwen aan het gebouw van dezelfde kleur. Gebouwen grenzen enkel
orthogonaal, niet diagonaal. Deze regel houdt in dat alle gebouwen van een bepaalde kleur een keten
moeten vormen in je dorp.
• Gebouwen mogen enkel open gespeeld worden indien
hun nummer overeenkomt met het nummer van het veld
waarop je bouwt.
• Gebouwen mogen gedekt gespeeld worden op eender
welk veld onafhankelijk van het nummer op het gebouw.
Voorbeeld ( ) - Op dit dorpsbord mag je een stenen
gebouw enkel plaatsen op de velden 4, 5 of 6
aangrenzend aan het eerder geplaatste stenen gebouw
op veld 5.
Merk op dat het perfect mogelijk is om twee, drie of zelfs
vier verschillende kleuren van gebouwen in dezelfde rij
of kolom te gebruiken.
4: Deel de rijkdom
Vaak zullen er resterende grondstoffen zijn nadat je hebt gebouwen. In wijzerszin mogen alle andere
spelers ook één van hun gebouwen oprichten met de resterende grondstoffen indien mogelijk.
Vertrekkende met de speler links van de actieve speler, mag elke speler de resterende grondstoffen
gebruiken om een gebouw op te richten of te passen. Indien ze ervoor opteren om te bouwen,
moeten ze natuurlijk de bovenstaande bouwregels volgen. Elke speler krijgt slechts één kans om in
hun dorp te bouwen of te passen.
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5: Trek gebouwen
Nadat alle spelers gebouwd of gepast hebben, trekt de actieve speler nieuwe gebouwen. Je moet
één gebouw trekken voor elke grondstoffenmarker die op nul staat op het grondstoffenspoor.
Het eerste gebouw moet je uit de vitrine op het speelbord nemen. Alle volgende gebouwen mogen
uit de vitrine gekozen worden of willekeurig uit de zak worden getrokken. Eens je klaar bent met
trekken, vul je de vitrine terug aan met gebouwen uit de zak.
6: Einde van een beurt
Zet alle grondstoffenmarkers terug op nul op het grondstoffenspoor. Trek een nieuwe oogsttegel om
diegene die je aan het begin van je beurt speelde te vervangen.
UITZONDERING: indien je je VERSCHEEP tegel speelde, trek je geen vervangende oogsttegel. In plaats
hiervan draai je de verscheep tegel open. Het is nu geen joker meer en de afgebeelde kleuren op de
tegel zijn nu van kracht.

Speleinde en waardering
Het spel eindigt als er nog exact één open plaats is op het speelbord.
Er wordt onmiddellijk gewaardeerd.
De waardering is gebaseerd op het aantal kolonisten die jouw dorp aantrekt. Scoor punten voor
elke rij en kolom die volledig met gebouwen is gevuld. De waarde van elke rij en kolom zijn het
aantal kolonisten die rechts en onderaan staan afgebeeld. MAAR! De waarde van een rij of kolom
wordt verdubbeld indien elk gebouw in de rij of kolom open ligt! Resterende gebouwen achter
het spelerscherm op het einde van het spel worden niet gescoord, maar worden gebruikt bij een
eventueel gelijkspel.
De speler met de hoogste waardering is de winnaar. In geval van gelijke stand, wint de speler met
de minste vrije plaatsen op z’n speelbord. Indien nog gelijk wint de speler met de minste resterende
gebouwen achter z’n spelerscherm. Indien nog steeds gelijk wordt de overwinning gedeeld tussen
deze spelers.
Voorbeeld waardering:
Dit dorp heeft twee afgewerkte rijen en één afgewerkte
kolom. Ze scoren een aantal punten gelijk aan het aantal
kolonisten die ernaast staan afgebeeld. Daarnaast,
aangezien alle gebouwen open liggen, worden de scores
verdubbeld: (2x3) + (2x4) = 14 voor de rijen en (2x5) = 10
voor de kolom, voor een totaal van 24 punten.
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Indien er een graangebouw op een graanveld is geplaatst
in de tweede kolom, zouden hiermee 4 extra punten
gescoord worden.

Indien het graangebouw “3” in de eerste kolom een ander
nummer had gehad, zouden noch de rij, noch de kolom
dubbel gewaardeerd worden, en alzo de speler 8 punten
kosten.

Speelhints
Meer gebouwen trekken zorgt voor meer flexibiliteit en mogelijkheden zodat de verzamelde
grondstoffen in een beurt beter bruikbaar zijn voor jou. Soms is het beter om minder grondstoffen
te verzamelen zodat je de grondstoffenmarker exact op nul krijgt. Dit geeft je wederom een ander
gebouw en vooral geen resterende grondstoffen voor je opponenten.
Aangezien andere spelers de resterende grondstoffen kunnen gebruiken, zijn kleinere gebieden
soms interessanter dan grote. Het kan dan ook aangewezen zijn om grotere gebieden te blokkeren
voor een toekomstige uitbreiding indien je niets meer van een bepaalde kleur in je dorp wil bouwen.
Denk twee keer na vooraleer je de laatste grondstof gebruikt in de beurt van een andere speler.
Weegt het op tegen het voordeel dat je je tegenspeler geeft in de vorm van een extra gebouw?
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