Olympos
Ystari, 2011
Philippe KEYAERTS
2 - 5 spelers vanaf 12 jaar
± 90 minuten

We staan aan het begin van de beschaving.
Voor jullie strekt de vruchtbare Peloponnesische vlakte zich uit.
In de verte kan men al de schitterende oever van Atlantis ontwaren.
Om zeker te zijn van een plaats in dit beloofde land moet men zijn
vijanden bekampen, technologieën ontwikkelen, wereldwonders
oprichten en vóór alles het welzijn van de goden, die alle handelingen
van de mensen vanuit de Olympos gadeslaan, afsmeken.
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Spelvoorbereiding

Spelmateriaal

(4 spelers)
Het speelbord en het ontwikkelingsschema worden
in het midden van de tafel gelegd. De vooruitgangtegels met een 5 op de rugzijde worden uitgesorteerd en
terzijde gelegd (zij worden in dit spel niet gebruikt).
De resterende vooruitgangtegels worden gesorteerd
naar soort (de beide orakeltegels horen bijvoorbeeld
samen). Elke tegel met een rode, groene, gele en
blauwe rugzijde is tweemaal aanwezig, elke tegel met
een paarse rugzijde maar éénmaal. De vooruitgangtegels worden als volgt op het ontwikkelingsschema
neergelegd (één stapel per kolom, zie pagina 12):
De 5 paren van de rode vooruitgangtegels
worden toevallig in de eerste rij verdeeld.
De 5 paren van de gele vooruitgangtegels
worden toevallig in de tweede rij verdeeld.
De 5 paren van de groene vooruitgangtegels
worden toevallig in de derde rij verdeeld.
De 5 paren van de blauwe vooruitgangtegels
worden toevallig in de vierde rij verdeeld.
De 5 paarse vooruitgangtegels worden
toevallig in de vijfde rij verdeeld.
De 5 wondertegels worden toevallig in de
onderste rij verdeeld.

55 vooruitgangtegels

5 wondertegels

De overige tegels en de hulpbronblokjes worden
gesorteerd en liggen als voorraad naast het speelbord.
De spelers kiezen elk een kleur en nemen 5 speelstenen van hun kleur uit de voorraad. Vier van deze
speelstenen leggen de spelers voor zich neer.
Het speelvlak vóór iedere speler wordt zijn 'magazijn'
genoemd. Hier legt hij zijn tegels neer en hier worden
ook zijn speelstenen omgevormd tot kolonist die hij op
het speelbord kan plaatsen. Met de resterende speelsteen van elke speler wordt een toevallige stapel gevormd die op het startveld van het tijdspoor van het
speelbord wordt gelegd. De onderste speler van de
stapel neemt 2 gebiedsfiches van elk type uit de
voorraad. Hiermee verspert hij 8 gebieden naar keuze
die overeenstemmen met de afgebeelde hulpbronnen
op de tegel. Hij mag in elk geval maximaal één gebied
met een ster van elke soort versperren. Om duidelijk
aan te tonen dat deze gebieden zijn versperd, legt hij
de gebiedsfiche op de zijde met het kruis.
OPMERKING: Afhankelijk van het aantal versperde
gebieden met een ster (van 0 tot 4) is het meer of
minder moeilijk om een wonder te verrichten.
Op elk niet versperd gebied met een ster wordt een
stamfiche gelegd.
Uit de voorraad worden 4 verschillende hulpbronblokjes genomen en telkens één ervan toevallig aan
de spelers verdeeld.

1 ontwikkelingsschema

De noodlotkaarten worden grondig gemixt en verdekt
naast het speelbord gelegd.
De Olympos-kaarten worden zeer grondig gemixt.
Telkens één Olympos-kaart wordt verdekt naast de
3 Zeus-symbolen gelegd. Telkens 2 Olympos-kaarten
worden verdekt naast de 3 dubbele Zeus-symbolen
van het tijdspoor gelegd. De overige Olympos-kaart
wordt terug in de doos gelegd. Zij wordt niet gebruikt
in dit spel.
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32 gebiedsfiches (kruis op de rugzijde)
oranje (graan), wit (steen), bruin (hout), geel (goud)

26 prestigefiches

8 stamfiches (ster op de rugzijde)

12 zandloperfiches

1 Zeusfiche

1 speelbord

22 noodlotkaarten

10 Olympos-kaarten

100 speelstenen in 5 kleuren

28 hulpbronblokjes in 4 kleuren:
oranje (graan), wit (steen), bruin (hout), geel (goud)

A. Startveld van de tijdtabel
B. Veld Zeus
D. Noordelijke rand (start van de kolonisten) E. Olympos (steen + Zeus)
G. Atlantis
H. Einde van het spel

C. Veld dubbele Zeus
F. Gebied (hout + steen)

OPMERKING
De wit omrande eilanden (I) tellen zoals landgebieden.
De andere kleinere eilandjes hebben in het spel geen enkele betekenis.
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Voorbeeld: Rood bevindt zich op de laatste plaats van het
tijdspoor. Daarom is hij aan de beurt. Hij voert een actie
uit die 3 actiepunten kost. Rood heeft één zandloperfiche.
Hij zet de zandloperfiche in (1 punt) en zet zijn speelsteen
2 velden vooruit om de overgebleven 2 punten te betalen.
Rood wordt boven op de groene speelsteen gezet. Omdat
hij nog steeds de laatste op het tijdspoor is, is hij opnieuw
aan de beurt. Daarna zal Groen aan de beurt zijn.

Doel van het spel
De speler leiden de volkeren die Griekenland en zijn
buurlanden in de Egeïsche zee gaan koloniseren.
Hierbij tellen ook de legendarische eilanden van
Atlantis. Als er gebieden in bezit worden genomen
(zeer vaak met geweld) zal men wetenschappelijke
vooruitgang boeken, wonderen kunnen verrichten en
een succesvolle en glorierijke beschaving tot leven
kunnen brengen.

Spelverloop

(4 spelers)

Spelronde
Het spelverloop is gericht op het tijdspoor dat rondom het speelbord loopt en hangt af van de positie
van de spelers op dit spoor. De speler die op dit
spoor op de achterste positie ligt, is altijd aan de
beurt. Hij voert een actie uit, dat hem meerdere
actiepunten kost (zie verder). Vervolgens 'betaalt' de
speler zijn actie door met zijn speelsteen op het
tijdspoor vooruit te gaan. Als hij hierbij op een veld
terechtkomt waarop een speelsteen van een medespeler bevindt, legt hij zijn speelsteen op de speelsteen van zijn medespeler. Vervolgens is de speler
aan de beurt die zich nu op de laatste plaatst bevindt en zo verder tot aan het einde van het spel.
OPMERKING
Een speler kan vaak meerdere speelbeurten na
elkaar spelen. Als hij na een actie nog steeds op de
laatste plaats ligt, is hij opnieuw aan de beurt.
Als zich meerdere spelers op hetzelfde veld
bevinden (bijvoorbeeld aan het begin), is steeds de
bovenste speler aan de beurt.

Zandlopers
In bepaalde situaties in het spel ontvangen de spelers zandloperfiches.
Hiermee voeren zij acties uit zonder op het tijdspoor
vooruit te gaan (1 zandloper = 1 actiepunt).
Een speler in het bezit van zandloperfiches moet die
als eerste inzetten om zijn acties te betalen (vóór hij
op het tijdspoor vooruitgaat).

www.forumfederatie.be

In zijn ronde heeft de speler de keuze tussen
2 acties: expansie of ontwikkeling.

A. Expansie
Bij de actie expansie wordt precies één kolonist op
het speelbord verplaatst. Het doel van een verplaatsing is het veroveren van nieuw gebied, hetzij
vreedzaam of door een strijd. De speler kan ofwel
één van zijn kolonisten op het speelbord of een
nieuwe kolonist verplaatsen. Hij betaalt zijn actie pas
aan het einde van zijn verplaatsing.

Nieuwe kolonist
Om een nieuwe kolonist in te zetten, moet hij een
kolonist in zijn magazijn hebben. De nieuwe kolonist
kan ofwel in de noordelijke rand van het speelbord
ofwel in een gebied in het bezit van de spelers
opduiken. Het uitspelen van een nieuwe kolonist op
het speelbord kost 2 actiepunten. Deze nieuwe
kolonist moet onmiddellijk verplaatst worden.
OPMERKING
De noordelijke rand van het speelbord dient er
alleen toe om nieuwe kolonisten te laten opduiken.
De kolonisten mogen er noch verblijven noch in het
spel in deze zone rondtrekken. De vooruitgangtegel
'geneeskunde' vermindert de kosten voor een
nieuwe kolonist tot 1 punt.

Verplaatsing
Een speler mag zijn kolonist een aantal velden naar
keuze verplaatsen. De kolonist mag gebieden met
kolonisten (eigen of van andere spelers) en lege
gebieden doorkruisen. Hij mag zijn verplaatsing niet
op de velden met een kruistegel beëindigen (maar
wel doorkruisen). De kosten van de verplaatsing
hangen af van de doorkruiste velden.
Het betreden van een gebied kost 1 actiepunt.
Het betreden van een zeeveld kost 2 actiepunten.
OPMERKING
De vooruitgangtegels 'cavalerie', 'astronomie' en
'cartografie' verminderen de verplaatsingskosten.
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Nieuw gebied: Een speler die zijn verplaatsing op een

Einde van de verplaatsing

leeg gebied beëindigd, neemt dit gebied automatisch
in bezit. Om het bezit van dit gebied aan te tonen,
neemt hij een gebiedsfiche met de overeenstemmende
hulpbron van dit gebied en legt dat voor zich neer.
Wanneer hij later dit gebied verlaat, moet hij de fiche
terug in de voorraad leggen. Bovendien ontvangt de
speler die het Olympos-gebied controleert als extra de
Zeus-fiche.

Aan het einde van zijn verplaatsing betaalt de speler
alle uitgegeven punten in één keer (mogelijk nieuwe
kolonisten, verplaatsingspunten, mogelijke strijden)
en rukt dit aantal aan velden op het tijdspoor
naar voor. Zijn speelbeurt is nu ten einde.

Strijd: Een speler kan ook beslissen om zijn verplaatsing te beëindigen op een gebied in het bezit van een
andere speler. In dit geval komt het tot een strijd.
Een strijd wordt automatisch beslist, maar de kosten
hangen af van de strijdkracht van de beide betrokken
spelers. De strijdkracht wordt bemeten aan de militaire
vooruitgang in het bezit van de spelers. De op deze
vooruitgangtegels afgebeelde zwaardsymbolen bepalen
de kosten van de strijd.
Wanneer de aanvaller meer zwaardsymbolen
heeft dan de verdediger, kost de aanval hem
1 actiepunt.
Bij een gelijke stand (ook wanneer geen van
beiden over een zwaardsymbool beschikt) kost
de aanval 2 actiepunten.

De aanvaller legt vervolgens zijn speelsteen op de overwonnene speler. Deze geeft de aanvaller een gebiedsfiche met de hulpbron van dit gebied (en eventueel ook
de Zeus-fiche als het over het Olympos-gebied gaat) en
neemt één zandloperfiche uit de voorraad. De aanvaller controleert vanaf nu dit veld tot een andere speler dit
gebied verovert of tot de speler besluit om dit gebied te
verlaten (als er dan een speelsteen onder zijn speelsteen bevindt, gaat de controle van dit gebied terug
naar de speler van die speelsteen).

Voorbeeld: Wit beschikt over de vooruitgang 'astronomie'
zodat de verplaatsing over de zeevelden hem maar 1 punt
kost en de vooruitgang 'hopliet' dat hem één zwaard verleent. In zijn ronde besluit hij Blauw aan te vallen (die
over geen zwaard beschikt). Wit plaatst een nieuwe kolonist (kost 2 punten), doorkruist 2 zeevelden (1 punt per
veld), dringt binnen in het gebied van Blauw (1 punt voor
het landveld) en valt Blauw aan (1 punt omdat Wit over
meer zwaarden beschikt). Blauw is veroverd en geeft Wit
een houtgebiedsfiche en een sterfiche (wat overeenstemt
met het veroverde gebied). Als compensatie voor de aanval ontvangt Blauw een zandloperfiche. Wit betaalt zijn
verplaatsing door 6 velden vooruit te gaan op het tijdspoor. Zijn speelbeurt is afgelopen.

OPMERKING: Een speler kan een gebied ook aanvallen wanneer er al een strijd heeft gewoed en er
meerdere speelstenen zijn opgestapeld.

B. Ontwikkeling

Wanneer de aanvaller minder zwaardsymbolen
heeft dan de verdediger, kost de aanval hem
3 actiepunten.

Vlucht: In een ronde kan een speler van wie de speelsteen zich onder een andere speelsteen bevindt, beslissen om dit gebied te verlaten (hij kan er uiteraard ook
gewoon blijven). Hij kan onmiddellijk naar het zojuist
verlaten gebied terugkeren om opnieuw een strijd te
beginnen (hij kan dus niet meteen strijden maar moet
eerst het gebied verlaten). Een speler van wie het gebied werd heroverd, kan geen nieuwe kolonist op dit
gebied in het spel brengen.
Volksstam: De gebieden die met een ster zijn gemarkeerd, zijn strategische plaatsen die bij het begin van
het spel door kleinere volksstammen zijn bewoond. Om
deze gebieden te veroveren, moet een speler strijden.
De strijd verloopt zoals hierboven werd beschreven, de
volksstam beschikt over geen zwaard. Nadat de stam is
overwonnen, ontvangt de speler een passende gebiedsfiche alsook de stamfiche die hij voor zich neerlegt met
de ster naar boven. Wanneer later een andere speler dit
gebied overneemt, moet hij de sterfiche samen met de
gebiedsfiche afgeven. Wanneer hij dit gebied verlaat,
legt hij de sterfiche erop. Wanneer later een speler dit
gebied verovert, neemt hij de sterfiche en de gebiedsfiche (de stam werd al overwonnen en er moet dus geen
strijd meer worden gevoerd).
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Een ontwikkeling bestaat ofwel uit een vooruitgang
ofwel uit de oprichting van een wonder.

1. Vooruitgang: Om een vooruitgang te ontwikkelen, moet de speler over gebiedsfiches en/of hulpbronblokjes beschikken die overeenstemmen met
de vooruitgang. De gebiedsfiches stellen hulpbronnen voor waarover de speler permanent beschikt.
Hij moet deze niet afgeven wanneer hij een vooruitgang ontwikkelt en laat die bijgevolg voor zich liggen. De hulpbronblokjes vervullen de nodige hulpbronnen. Een speler die een blokje inzet om een
vooruitgang te nemen, moet het blokje afgeven.
OPMERKING: Voor bepaalde vooruitgangen is de
soort van hulpbron niet bepaald. In de plaats moet
een bepaalde combinatie worden gevormd.
Voorbeeld
Om de chirurgie te ontwikkelen (links bovenaan) moet de
speler over 2x graan en 2x hout beschikken.

Verwerving: Een speler in het bezit van de benodigde
gebiedsfiches en/of hulpbronblokjes neemt eenvoudig
de vooruitgangtegel naar keuze en legt die voor zich
neer. Hij beschikt vanaf nu over de bijzondere capaciteit
van deze vooruitgang (zie laatste pagina).
OPMERKING
Een speler kan een vooruitgang maar éénmaal in
het spel bezitten. Het is dus niet mogelijk om de
vooruitgang 'landbouwbedrijf' tweemaal te nemen.

Bonus: De speler neemt vervolgens één speelsteen
van zijn kleur uit de voorraad en legt die op het ontwikkelingsschema op één van de beschikbare velden onder
de vooruitgang die hij zonet heeft ontwikkeld. Wanneer
de vooruitgang drie bonussen bezit (voor de vooruitgangen met rode en met groene rugzijde), kan de speler niet
de grijze bonus kiezen (deze wordt alleen in het spel met
5 spelers gebruikt). De speler neemt onmiddellijk zijn
bonus en legt die in zijn voorraad. Deze bonus is voor de
andere spelers die deze vooruitgang kiezen, niet meer
beschikbaar.

Bonus
A: De speler neemt één van zijn speelstenen uit de
voorraad en legt die in zijn magazijn. Hij kan deze
vanaf de volgende ronde op het speelbord leggen.
B: De speler neemt twee zanloperfiches.
C: De speler neemt een hulpbronblokje 'goud'.
D: De speler neemt 2 prestigepunten die hij verdekt voor
zich neerlegt.

Om de wetenschap te ontwikkelen (links onderaan) moet
de speler over 3x graan plus extra over twee identieke
hulpbronnen beschikken (maar geen graan), bijvoorbeeld
over 2x goud.
Om de strategie te ontwikkelen (rechts bovenaan) moet
de speler over 3 identieke hulpbronnen beschikken plus
extra één andere hulpbron (bijvoorbeeld 3x goud en 1x
hout).

OPMERKING: De vooruitgang van de vijfde rij levert
geen bonus op.

Kosten: De kostprijs bedraagt 7 actiepunten.
De speler rukt met zijn speelsteen dit aantal velden
op het tijdspoor naar voor. Zijn speelbeurt is nu ten
einde.
OPMERKING: De vooruitgangen 'valuta' en
'landbouwbedrijf' verminderen de actiepuntkosten.

Om de filosofie te ontwikkelen (rechts onderaan) moet de
speler over twee paren hulpbronnen beschikken en twee
afzonderlijke hulpbronnen die allen verschillend moeten
zijn (bijvoorbeeld 2x graan, 2x hout, 1 goud en 1 steen).
De hulpbronnen zijn ofwel gebiedsfiches of hulpbronblokjes. Een speler kan bijvoorbeeld de chirurgie betalen
wanneer hij 2 gebiedsfiches graan en één gebiedsfiche
hout bezit (die hij ook mag behouden) en één blokje hout
(dat hij afgeeft).
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Wondertegels
Cyclopenpoort, Stadion, Parthenon, Zeusstandbeeld
en Kolos.
Voorbeeld
Blauw besluit om de strategie te ontwikkelen (3 identieke
hulpbronnen + 1 andere hulpbron). Blauw beschikt over
de gebiedsfiches graan, graan en hout en ook over één
graanblokje. Hij kan dus de strategie nemen als hij zijn
graanblokje afgeeft. Blauw neemt de strategietegel en
legt die in zijn magazijn (hij beschikt nu over 2 zwaarden
voor de strijd). Hij moet nu een bonus kiezen. Om zijn
keuze aan te duiden, neemt hij één van zijn speelstenen
uit de voorraad en legt die op de bonus. Hij besluit om
een nieuwe kolonist te nemen en legt zijn speelsteen (uit
de voorraad) op deze bonus. Vervolgens neemt hij een
volgende speelsteen uit de voorraad en legt die in zijn
magazijn. Hij beschikt nu over een nieuwe kolonist die
hij later in het spel kan brengen.
Blauw moet nu zijn actie betalen. Hij zet zijn speelsteen
7 velden vooruit op het tijdspoor. Zijn ronde is hiermee
beëindigd.

2. Wonder: Op elk wonder is een prijs in
stersymbolen aangeduid. Om het wonder te
verrichten, moet de speler over voldoende
stersymbolen beschikken. Een speler kan een ster
op de volgende manieren behalen:
Voor elk stersymbool dat voor hem ligt.
Als hij beschikt over de vooruitgangen
'architectuur' en/of 'ingenieur'.
Voor elke bonusspeelsteen in de kolom van de
gekozen wonderen.
Op bepaalde kaarten.
De speler neemt de wondertegel en legt die voor
zich neer. Aan het einde van het spel zal hem dit
punten opleveren.

Kosten: De kostprijs bedraagt 7 actiepunten.
De speler rukt met zijn speelsteen dit aantal
velden op het tijdspoor naar voor. Zijn speelbeurt
is nu ten einde.
OPMERKING: De vooruitgang 'architectuur'
vermindert de actiepuntkosten.
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Voorbeeld
Groen bezit 2 sterfiches, de vooruitgang architectuur
(1 extra ster) en 2 bonusspeelstenen in de kolom van het
stadion (wonder met 5 sterren).
Hij kan dit wonder bouwen als hij zijn speelsteen op het
tijdspoor 5 velden vooruitzet (rekening gehouden met de
prijskorting dankzij de architectuur).
Hij neemt het stadion en legt het voor zich neer.
Dit wonder levert hem 10 prestigepunten op aan
het einde van het spel.
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Noodlotkaarten
De speler ontvangt
1 zandloperfiche per
gebiedsfiche 'graan'
in zijn bezit.

In de loop van het spel trekken de spelers noodlotkaarten die hen verschillende voordelen opleveren.

Eén kaart trekken: Zodra een speler op het tijdspoor een veld met Zeus bereikt of overschrijdt, trekt
hij aan het einde van zijn ronde één nieuwe noodlotkaart. Hij mag deze kaart onmiddellijk uitspelen.
Eén kaart uitspelen: In een ronde kunnen de
spelers zoveel kaarten uitspelen als ze willen.
De uitwerking is onmiddellijk van kracht. Wanneer
een kaart prestigepunten oplevert, worden zij
verdekt voor de speler gelegd.

De speler ontvangt
3 zandloperfiches
wanneer hij meer
gebiedsfiches 'steen'
bezit dan eender
welke andere speler.

OPMERKING: De vooruitgang 'orakel' verleent de
bezitter een voordeel bij het trekken van noodlotkaarten.

De speler ontvangt
1 hulpbronblokje van de
aangegeven kleur.

Deze kaart kan men spelen na het
trekken van een Olympos-kaart.
De speler voegt aan zijn totaal
van Zeus-symbolen één erbij.
Daarna wordt de kaart afgelegd.

De speler ontvangt
1 prestigepunt per
gebiedsfiche 'hout'
in zijn bezit.

Noodlotkaarten
Wanneer de speler beschikt
over 1 gebiedsfiche van elk
van de vier soorten, ontvangt
hij 3 prestigepunten.

De speler kan deze kaart
afleggen om de bouw van
een wonder te
vereenvoudigen.
In dit geval krijgt hij er
1 ster bij.
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In de loop van het spel zullen 9 goden in de handelingen
van de spelers ingrijpen. Deze gebeurtenissen worden
uitgelokt zodra spelers de velden met een Zeus-symbool
op het tijdspoor bereiken of overschrijden:
Voor de beide eerste en het laatste Zeus-veld van
het tijdspoor wordt een Olympos-kaart aan het einde
van de speelbeurt van de eerste speler getrokken
die het symbool bereikt (nadat hij een noodlotkaart
heeft getrokken).
Het effect van deze Olympos-kaart treedt in werking
vóór de speelbeurt van de volgende speler.
Voor de drie symbolen 'dubbele Zeus' wordt eveneens een Olympos-kaart aan het einde van de ronde
van de eerste speler getrokken die dat symbool
bereikt. Een volgende Olympos-kaart wordt aan het
einde van de ronde van de laatste speler getrokken
die dat symbool bereikt. In beide gevallen wordt het
effect van deze Olympos-kaart aangewend vóór de
speelbeurt van de volgende speler.
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Effecten: De helft van de goddelijke gebeurtenissen
hebben een positief gevolg, de andere helft een
negatief. Normaliter zijn echter niet alle spelers door
de gebeurtenis getroffen. Om vast te stellen wie door
de gebeurtenis is getroffen, tellen de spelers alle
Zeus-symbolen in hun bezit op (hetzij op bepaalde
vooruitgangtegels, op de Zeus-fiches of de noodlotkaarten die ze na het blootleggen van de Olymposkaart spelen):
Een positieve gebeurtenis treft die speler(s), die
op dit moment de meeste Zeus-symbolen kan
aantonen. Een speler moet over minstens één
Zeus-symbool beschikken om van een gebeurtenis
te kunnen profiteren.

Athene
De speler met de meeste
Zeus-symbolen ontvangt
1 ster (geen fysieke fiche
maar een virtuele ster). Deze
ster mag voor de bouw van
een wonder worden ingezet
en wordt daarna afgelegd.

Ares
De speler met de meeste
Zeus-symbolen ontvangt
2 zwaarden.
Deze zwaarden blijven actief
tot de volgende Olymposkaart wordt getrokken.

Een negatieve gebeurtenis treft die speler(s) die
op dit moment de minste Zeus-symbolen kan
aantonen (of geen hebben).
De kaarten Artemis en Hades worden met de wijzers
van de klok mee toegepast, te beginnen met de speler
die ze heeft uitgelokt.
TIP: Om duidelijk te maken aan de medespelers dat
ze door bepaalde goden zijn getroffen (Athene, Ceres,
Sirene en Erinnyen), leggen de spelers één speelsteen uit de voorraad op de Olympos-kaart.

Zeus
De speler met de meeste
Zeus-symbolen ontvangt
3 prestigepunten die
hij verdekt voor zich neerlegt.

Hades
De speler met de minste
Zeus-symbolen verliest
één kolonist naar keuze op
het speelbord.
De kolonist komt in het
magazijn van de speler.

Keres
De speler met de minste
Zeus-symbolen verliest
2 prestigepunten aan het
einde van het spel.

Hekate
De speler met de meeste
Zeus-symbolen ontvangt
1 kolonist uit de voorraad
en legt die in zijn magazijn.

Sirene
Artemis
De speler met de meeste
Zeus-symbolen ontvangt
1 hulpbronblokje naar keuze.

De speler met de minste
Zeus-symbolen mag zich
tot het trekken van de
volgende Olympos-kaart
niet meer over de zee
verplaatsen.

Nemesis

Erinnyen

De speler met de minste
Zeus-symbolen moet al zijn
noodlotkaarten afleggen.

De volgende actie van de
speler(s) met de minste
Zeus-symbolen kost hen
2 extra actiepunten..

www.forumfederatie.be

OLYMPOS (YSTARI)

- 10 / 16 -

Einde van het spel
Wanneer een speler het laatste Zeusveld op het
tijdspoor heeft overschreden en hij opnieuw aan
de beurt is, mag hij nu kiezen om te passen of
een laatste keer te spelen. Als hij past, is het spel
voor hem beëindigd. Wanneer hij kiest om nog te
spelen, voert hij een laatste actie uit, maar mag in
elk geval het veld met het kruis niet overschrijden.
Als alle spelers klaar zijn, worden de punten geteld.
TIP: Deze regel geldt voor alle spelers.
Het spel eindigt dus niet wanneer de eerste speler
het laatste Zeusveld heeft overschreden, maar pas
wanneer alle spelers het hebben overschreden.

Verdeling van de prestigepunten
De spelers gebruiken nu één van hun speelstenen
en het tijdspoor om hun punten te tellen (op elk
vijfde veld van het tijdspoor staat een geel punt
om het tellen te vereenvoudigen).
De spelers tellen hun prestigepunten (PP):
De afsluitende positie op het tijdspoor levert
tussen 0 en 5 PP.
Elke prestigefiche levert de bezitter het
aangegeven aantal prestigepunten op.
Gebieden:
- Elk normaal gebied geeft de bezitter 1 PP
(een overwonnen kolonist levert geen PP op).
- Elk Atlantis-gebied geeft de bezitter 2 PP
(een overwonnen kolonist levert geen PP op).
Elke vooruitgangtegel geeft de bezitter 2 PP.
Elk wonder levert tussen 8 en 12 PP op en de
vooruitgangtegel 'poëzie' levert 3 PP op en de
vooruitgangtegel 'filosofie' levert 5 PP op.
De vooruitgangtegels 'alleenheerschappij',
'stadstaat', 'wetenschap' en 'ingenieur'
leveren bonuspunten op (zie de laatste pagina).
Als de Olympos-kaart 'Keres' tijdens het spel
werd getrokken, levert ze voor de betroffen
spelers een verlies van 2 PP op.
Elke in de hand gehouden noodlotkaart levert
1 PP op.
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OPMERKING
De eventuele overige hulpbronblokjes en
zandlopers leveren de spelers niets meer op.
De speler met de meeste prestigepunten wint het
spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers de
speler met de meeste vooruitgangtegels en de
meeste wonders.

Spelvarianten
Voor een spel met 3 of met 5 spelers worden de
volgende regelvarianten toegepast:

Spel met 5 spelers
Bij het neerleggen van het ontwikkelingsschema
worden alle vooruitgangtegels gebruikt (de
vooruitgangtegels met rode en met groene rugzijde zijn driemaal voorhanden). Wanneer een
speler een vooruitgangtegel van de eerste of de
derde rij (rode en groene rugzijde) verwerft, kan hij
de derde bonus kiezen (met grijze achtergrond).
De laatste speler die gebieden verspert, verspert
nu 4 gebieden in plaats van 8: hij neemt 1 gebiedsfiche van elke soort en spert de gebieden
zoals in het spel met vier spelers.
Er worden 4 verschillende hulpbronblokjes en
een vijfde toevallig getrokken hulpbronblokje
uit de voorraad genomen en toevallig aan de spelers verdeeld. De spelers leggen het blokje in hun
magazijn.

Spel met 3 spelers
Bij het neerleggen van het ontwikkelingsschema
worden de vooruitgangtegels met een 5 en een
4 op de rugzijde uitgesorteerd (deze worden in het
spel niet gebruikt). De overige vooruitgangtegels
worden gesorteerd naar soort (die met gele en
blauwe rugzijde zijn tweemaal voorhanden, die
met rode, groene en paarse rugzijde zijn éénmaal
voorhanden). Wanneer een speler een vooruitgangtegel van de eerste of de derde rij (rode en
groene rugzijde) verwerft, mag hij niet de derde
bonus kiezen (met grijze achtergrond).
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Veel dank aan
De laatste speler die gebieden verspert, verspert
nu 12 gebieden in plaats van 8: hij neemt 3 gebiedsfiches van elke soort en spert de gebieden
zoals in het spel met vier spelers. Hij mag echter
niet de beide gebieden van één soort met een ster
versperren.
Aan het begin van het spel ontvangt iedere speler
één toevallig gekozen verschillend hulpbronblokje.

Onwikkelingsschema
Een voorbeeld met neergelegde tegels en fiches
in een spel met 4 spelers.
www.forumfederatie.be
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Vooruitgangtegels

Geneeskunde: Het neerleggen van een kolonist op het
speelbord kost 1 actiepunt in
plaats van 2.

Cavalerie: De speler ontvangt
2 zandlopers. Wanneer hij over
meerdere aaneengrenzende
landvelden trekt, betaalt de
speler voor deze velden in
totaal maar 1 actiepunt.

Metallurgie, Hopliet, Falanx, Strategie: Deze vooruitgangtegels
leveren zwaarden voor de strijd.
OPMERKING: De falanx levert bovendien een noodlotkaart op
(hou rekening met het orakel) en de strategie levert 2 zwaarden.

Democratie: De speler wint
alles wat onbeslist is in zijn
voordeel (Olympos- en noodlotkaarten, zwaarden).

Handel: De speler ontvangt
onmiddellijk 2 hulpbronblokjes naar keuze.

Orakel: Wanneer de speler
een noodlotkaart moet trekken,
trekt hij de bovenste drie van
de stapel en kiest er één uit
(de beide anderen worden
afgelegd).

Cultus, Polytheïsme, Hellenisme, Kunst: Deze vooruitgangtegels leveren Zeus-symbolen voor de goddelijke gebeurtenissen.
OPMERKING: Het hellenisme levert ook een noodlotkaart (hou
rekening met het orakel) en de kunst levert 2 Zeus-symbolen.

Chirurgie: De speler neemt
2 kolonisten uit de voorraad
en legt die in zijn magazijn.

Valuta, Landbouwbedrijf: Alle vooruitgangtegels waarvan de benodigde hulpbronnen op de tegels zijn afgebeeld, kosten de speler 2 actiepunten minder. Het effect
van de beide tegels is cumulatief. Hiervoor moeten de hulpbronnen echter effectief
op de tegels aangegeven zijn. Grijze velden tellen niet. De beide valutategels en de
beide landbouwbedrijftegels werken voor verschillende hulpbronnen. De eerste speler die deze vooruitgangtegel verwerft, kan tussen de beide tegels kiezen.

Wetenschap: Aan het einde van het
spel ontvangt de speler 1 PP voor elk
van zijn vooruitgangtegels.
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Astronomie, Cartografie:
De verplaatsing op een zeeveld
kost 1 actiepunt minder.
OPMERKING: Het effect van de
beide vooruitgangtegels is
cumulatief.

Stadstaat: Aan het einde van
het spel ontvangt de speler
1 PP voor elk van zijn
kolonisten op het speelbord
(inclusief de overwonnenen).

Poëzie, Filosofie: De speler ontvangt telkens 3 (poëzie) of 5 (filosofie) prestigepunten aan het einde van het spel (extra bij de 2
prestigepunten voor elke vooruitgangtegel).

Alleenheerschappij:
Aan het einde van het spel
ontvangt de speler 2 PP
voor elk zwaard op zijn
vooruitgangtegels.
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Architectuur: De speler
beschikt over een ster en de
bouw van een wonder kost
2 actiepunten minder.

Ingenieur: De speler beschikt
over een ster en ontvangt aan
het einde van het spel 3 PP
voor elk van zijn stertegels.
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Noteerblad

afsluitende
positie
(0/5)

afsluitende
positie
(0/5)

prestigefiches

prestigefiches

normale
gebieden
(1)
atlantis
gebieden
(2)
vooruitgangtegels
(2)
paarse
vooruitgang
(x)

normale
gebieden
(1)
atlantis
gebieden
(2)
vooruitgangtegels
(2)
paarse
vooruitgang
(x)

wonder
(8 / 12)

wonder
(8 / 12)

noodlotkaarten
(1)

noodlotkaarten
(1)

Keres-kaart
(- 2)

Keres-kaart
(- 2)

afsluitende
positie
(0/5)

afsluitende
positie
(0/5)

prestigefiches

prestigefiches

normale
gebieden
(1)
atlantis
gebieden
(2)
vooruitgangtegels
(2)
paarse
vooruitgang
(x)

normale
gebieden
(1)
atlantis
gebieden
(2)
vooruitgangtegels
(2)
paarse
vooruitgang
(x)

wonder
(8 / 12)

wonder
(8 / 12)

noodlotkaarten
(1)

noodlotkaarten
(1)

Keres-kaart
(- 2)

Keres-kaart
(- 2)
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OLYMPOS FAQ
Speelbord
Alle blauwe gebieden op het speelbord zijn zeevelden. Daar gelden de normale spelregels.

Expansie
Het doel van de expansie is om nieuwe gebieden te bezetten. Kolonisten mogen niet in de noordelijke zone
blijven staan (zie pagina 5 'Nieuwe kolonisten'). Het is ook niet zinvol om zich te blijven ophouden op de
zeevelden en te verblijven in gebieden die ze al in hun bezit hebben.

Strijd
De aangevallen speler ontvangt een zandloperfiche uit de algemene voorraad.

Strijden om een gebied
Het is toegelaten om een gebied aan te vallen waarin meerdere kolonisten op elkaar zijn gestapeld.
Ook dan wanneer de speler zelf een kolonist in deze stapel bezit (zonder het gebied te controleren en dus niet
bovenaan de stapel ligt).

Alleenheerschappij
Deze tegel levert zijn bezitter geen zwaarden op.

Democratie
Democratie beslist alle volgende gelijke standen in het voordeel van zijn bezitter:
Bij de noodlotkaarten die de speler 3 zandlopers geeft wanneer hij meer gebiedsfiches van een soort heeft
dan alle andere spelers. Bij een gelijke stand wint de bezitter van de democratie de 3 zandlopers.
In een strijd wint de speler met de democratie bij een gelijke stand in het aantal zwaarden.
Olympos-kaarten met een positief effect: Als de bezitter van de democratie betrokken is in de gelijke stand om
de meeste Zeus-symbolen, wint hij de bonus (ook wanneer niemand een Zeus-symbool heeft).
Olympos-kaarten met een negatief effect: Als de bezitter van de democratie geen Zeus-symbool heeft en
minstens één andere speler ook geen Zeus-symbool heeft, dan wordt de bezitter van de democratie niet
getroffen door het negatieve effect.

Vooruitgangtegels verwerven
De kosten voor een passende tegel (7 actiepunten of minder bij het bezit van valuta en/of landbouwbedrijf)
worden onmiddellijk betaald. De verkregen zandlopers (bijvoorbeeld wegens cavalerie, bonussen op het
ontwikkelingsschema of door noodlotkaarten die de speler via Falanx of Hellenisme verkrijgen) mogen pas
in de volgende speelbeurt worden gebruikt.

Effecten van de vooruitgangen
Het effect van een vooruitgang treedt onmiddellijk in werking. Een speler die bijvoorbeeld het orakel koopt, trekt
onmiddellijk 3 kaarten wanneer hij door deze koop een Zeus-veld op het tijdspoor bereikt.
AANDACHT: Een hout-landbouwbedrijf dat opnieuw hout nodig heeft om te verwerven, kost toch 7 actiepunten.
De effecten van de vooruitgangen handel en chirurgie treden onmiddellijk éénmaal in. Cavalerie levert meteen
twee zandlopers, Falanx en Hellenisme meteen een noodlotkaart (hou het orakel in het oog) naast hun andere
effecten. Vooruitgangen helpen tijdens de hele duur van het spel.

Noodlotkaarten
Mogen te allen tijde tijdens de eigen speelbeurt worden uitgespeeld. Bij wijze van voorbeeld mag een speler een
noodlotkaart uitspelen om zandlopers te verkrijgen, vóór hij een vooruitgangtegel koopt. Wanneer een speler een
Zeus-veld bereikt en een Olympos-kaart moet trekken, trekt hij vooraf één noodlotkaart (en mag die eventueel
onmiddellijk uitspelen). Elke niet uitgespeelde noodlotkaart levert aan het einde van het spel 1 zegepunt op.
Als de stapel met de noodlotkaarten is opgebruikt, wordt de aflegstapel verdekt zeer grondig gemixt en als nieuwe
voorraadstapel klaargelegd.

Hulpbronblokjes
Deze blokjes tellen niet als gebiedsfiches. Noodlotkaarten die betrekking hebben op bepaalde gebieden zijn niet
bedoeld voor de hulpbronblokjes.
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OLYMPOS 2 speler variant
In een spel met 2 spelers wordt de volgende spelregelvariant gebruikt:
De vijfde kolom van het ontwikkelingsschema wordt niet gebruikt.
Er wordt maar één vooruitgangtegel van elke kleur gebruikt:
- De 5 rode vooruitgangtegels worden grondig gemixt en toevallig op de eerste vier plaatsen van de bovenste
rij verdeeld. De resterende tegel wordt uit het spel verwijderd.
- Dit wordt herhaald met de gele, groene, blauwe en paarse vooruitgangtegels en de wondertegels.
UITZONDERING
Als het landbouwbedrijf wordt gekozen dan spelen de beide tegels mee. Zodra een speler deze vooruitgang
verwerft, heeft hij de keuze tussen beide. De niet gekozen tegel wordt uit het spel verwijderd.
Hetzelfde geldt voor de valuta.
De laatste speler van de aanvangtegels spert 12 gebieden in plaats van 8: hij neemt 3 gebiedsfiches van
iedere soort en spert de gebieden zoals in het spel met vier. Hij mag echter niet de beide gebieden van een
soort met een ster versperren.
De laatste speler van de aanvangtegels neemt vervolgens 4 kolonisten van een niet gebruikte kleur en legt
die op 4 lege gebieden die allen een andere hulpbron produceren. Dit vertegenwoordigt een barbaarse stam
met strijdkracht 1. Om deze gebieden te veroveren, moeten de spelers deze gebieden aanvallen.
Zelfs wanneer ze worden verslagen, blijven de barbaren in dit gebied. Zodra de speler dit gebied verlaat,
nemen de barbaren dit gebied terug in hun bezit.
Aan het begin van het spel ontvangt iedere speler een verschillend toevallig getrokken hulpbronblokje.
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