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spel overzicht 
 
Welkom bij X-wing, een spannend, snel spel over 

ruimtegevechten in de Star Wars wereld.  In X-wing, nemen 

twee spelers de controle over een X-wing, een TIE-fighter of 

een ander ruimteschip uit Star Wars en zetten ze die schepen 

in tijdens een spannend en tactisch ruimtegevecht.  De speler 

die alle schepen van zijn tegenstander vernietigd, is de 

winnaar. 

 

Deze doos bevat alle nodige onderdelen voor twee spelers om 

te starten, net als verschillende missies met unieke 

overwinningsvoorwaarden.   

lijst van de onderdelen 

• dit regelboek 

• 1 ‘snelle startregels’ flyer 

• 3 geschilderde plastieken ruimteschepen 

o 2 TIE-fighters 

o 1 X-wing 

• 3 transparante plastieken voetstukken 

• 6 transparante plastieken staafjes 

• 8 schiptokens (dubbelzijdig) 

• 11 manoeuversjablonen, bestaande uit  

o 3 bochten 

o 3 scherpe bochten 

o 5 rechte stukken 

• 3 manoeuverschijven (elk bestaande uit een 

bovenplaatje, een cijferplaatje en een paar plastieken 

pinnen) 

• 19 actietokens, bestaande uit 

o 4 ontwijktokens 

o 3 focustokens 

o 6 rode doelwit vergendeltokens 

(dubbelzijdig) 

o 6 blauwe doelwit vergrendeltokens 

(dubbelzijdig) 

• 13 missietokens, bestaande uit :  

o 8 speurtokens 

o 1 shuttletoken 

o 4 satteliettokens 

• 6 asteroïde obstakeltokens 

• 2 schildtokens 

• 3 stresstokens 

• 3 kritieke schade tokens 

• 27 ID-tokens (dubbelzijdig) 

• 13 schipkaarten 

• 33 schadekaarten 

• 5 optiekaarten 

• 3 rode dobbelstenen 

• 3 groene dobbelstenen 

• 1 afstandslineaal 

 

Hoe moet je dit boek gebruiken? 

Dit regelboek werd geschreven in de 

veronderstelling dat spelers slechts de drie 

schepen gebruiken die in deze doos zitten.  

Wanneer spelers meer ervaring opdoen met 

dit spel kunnen ze de regels voor gevorderen 

gaan gebruiken, die de spelers toelaten om 

obstakels te gebruiken, eskaders te vormen 

en missies uit te voeren (zie pagina’s 21-24). 

Indien dit je eerste spel is, leg dan dit 

regelboek opzij en gebruik eerst de 

inleidende regels die je vindt in de ‘snelle 

startregels’ flyer.  Lees eerst de flyer, voordat 

je dit regelboek gaat lezen.    

 



overzicht van de onderdelen 
 

Hier worden de onderdelen van het spel in detail 

beschreven :  

Schepen, voetstukken en staafjes 

Het spel bevat voorgeschilderde modellen die de 

schepen voorstellen in het spel.  De staafjes 

bevestigen de schepen aan hun voetstukken.  

Elk voetstuk heeft ook een ‘schiptoken’ dat de 

piloot identificeert die met dat schip vliegt.   

 

Schiptokens 

Deze tokens identificeren de piloten en geven 

informatie over de mogelijkheden van het schip.  

Plaats één token op elk voetstuk om te bepalen 

wie met welk schip vliegt. 

 
 

Manoeuversjabloon 

Deze sjablonen komen overeen met alle 

mogelijke manoeuvers, die je vindt op de 

‘manoeuverschijf’ van elk schip.  Je gebruikt ze 

om de schepen fysiek op de speelruimte te 

verplaatsen. 

 
 

Manoeuverschijf 

Deze schijven laten de spelers toe om het 

manoeuver voor hun schepen op voorhand in ’t 

geheim te bepalen.  Elk schip heeft zijn eigen 

manoeuverschijf. 

Actietokens 

Deze tokens geven aan welk schip een 

specifieke actie onderneemt, zoals ‘focussen’, 

‘ontwijken’ of ‘een doel vergrendelen’.   

 
 

Missietokens 

Deze tokens worden gebruikt 

tijdens missies (pagina 21-24). 

 

Obstakeltokens 

Deze tokens stellen obstakels voor die spelers 

aan gevechten kunnen toevoegen. 

 
 

Schildtokens 

Deze tokens geven aan hoe sterk het schild van 

een schip is. 

 

Stresstokens 

Deze tokens geven aan welke piloten tijdens een 

gevecht stress hebben opgelopen. 

 

Kritieke schadetokens 

Deze tokens geven aan welke schepen kritieke 

schade hebben opgelopen en herinneren spelers 

eraan om hun ‘schadekaarten’ te bekijken voor 

meer informatie. 

ID-tokens 

Deze tokens houden gelijkaardige schepen 

uit elkaar wanneer er meerdere van dezelfde 

soort (bijvoorbeeld meerdere TIE-fighters) 

deelnemen aan een gevecht. 

Schipkaarten 

Deze kaarten geven de waarden van 

de schepen weer, alsook die van de 

piloten, de acties die het kan 

ondernemen, de optieen die het kan 

plaatsen en de puntenkost om 

eskaders te bouwen.   

 
 
Schadekaarten 

Deze kaarten geven weer hoeveel schade 

een schip heeft opgelopen.  Ze beschrijven 

ook bijzondere nadelen wanneer een schip 

kritieke schade heeft opgelopen. 

 
 

Optiekaarten 

Deze kaarten stellen verschillende opties 

voor die spelers kunnen kopen voor hun 

schepen, zoals astromechs, elite talenten of 

secundaire wapens.   

 
 

Aangepaste dobbelstenen 

Deze achtzijdige dobbelstenen worden gebruikt 

om gevechten en andere gebeurtenissen uit te 

dobbelen tijdens het spel.  Er zijn twee 

verschillende soorten stenen : rode om aan te 

vallen en groene om te verdedigen. 

 
 

Afstandslineaal 

Dit kartonnen lineaal wordt gebruikt om de 

afstanden te meten in het spel. 

De manoeuverschijf in elkaar steken 

Voordat je begint te spelen, moet je de manoeuverschijven in 

elkaar steken zoals hier getoond.  Maak de schijf met ‘XW’ 

vast aan de ‘X-wing’ schijf en de schijf met ‘TF’ aan de ‘TIE-

fighter’ schijf. 



Het spel opzetten 
 

Voor je begint aan het spel, zet het als volgt klaar :  

1.Kies een kant 

De spelers komen overeen met welke kant ze zullen spelen.  

Eén speler controleert de Rebellen terwijl de andere de 

Keizerlijken controleert.  Als de spelers niet kunnen 

beslissen, beslist het lot.   

Alle onderdelen die toebehoren aan jouw kant, benoem je 

als ‘vriendschappelijk’ en alle onderdelen die toebehoren 

aan je tegenstander, benoem je als ‘vijandelijk’. 

2.Strijdkrachten verzamelen 

Elke speler kiest de schipkaarten en optiekaarten voor zijn 

kant.  Indien de spelers de regels rond ‘eskaders 

samenstellen’ niet gebruiken, speelt de Rebelspeler met de 

‘Luke Skywalker schipkaart’ en de Keizerrijkspeler met de 

‘Night Beast schipkaart’ én één ‘Obsidiaan Eskader Piloot 

schipkaart’. 

3.Maak de schepen klaar 

Elke speler neemt de voetstukken, de figuurtjes en de 

overeenkomstige schiptokens om op de voetstukken te 

plaatsen.  De spelers steken alles in elkaar volgens het 

‘schip constructieplan’. 

4.Bepaal je speelruimte  

Zoek een speelruimte op een tafel of een egaal oppervlak.  

De spelers kunnen een spelmat gebruiken, een tafelkleed of 

iets anders om de grenzen van de speelruimte te bepalen.  

Spelers zitten tegenover elkaar rond de speelruimte.  De 

kant waar een speler zit, wordt ‘de rand’ genoemd.   

5.Troepen opstellen 

Plaats alle toestellen op de speelruimte in volgorde van 

‘pilootvaardigheid’ (het oranje cijfer  op je kaart).  De laagste 

mag eerst, de hoogste is laatst.  Als er meerdere schepen 

zijn met dezelfde ‘pilootvaardigheid’, dan mag de speler die 

het initiatief heeft, eerst (zie ‘Initiatief’ op pagina 16). 

Om een schip te plaatsen gebruik je het afstandslineaal.  De 

speler legt het lineaal loodrecht op zijn rand.  De speler mag 

dan zijn schepen zetten waar hij wil, zolang het voetstuk 

maar volledig binnen bereik 1 valt.  De schepen mogen 

geplaatst worden met hun snuit in elke willekeurige richting 

(zie ‘Opstellingsplan’ op pagina 5).   

6.Leg de kaarten klaar 

Elke speler neemt de schipkaarten voor diens troepen en 

legt ze, zichtbaar voor alle spelers, naast de speelruimte.     

7.Activeer de schilden 

Plaats evenveel schildtokens op elke schipkaart als de 

schildwaarde van het schip (blauw cijfer).  Een schip kan 

nooit meer schildtokens hebben dan de schildwaarde van 

zijn kaart. 

8.Maak de andere onderdelen klaar 

Schud de schadekaarten en leg ze onzichtbaar naast de 

speelruimte, binnen het bereik van alle spelers.  Leg ook de 

andere onderdelen naast de speelruimte, binnen het bereik 

van alle spelers (zie Opstellingsplan op pagina 5).  

 

Het spelgebied 

X-Wing wordt niet gespeeld op een vast bord.  Het 

wordt gespeeld op een egaal oppervlak van 

minstens 90 op 90 cm.  Het is aangeraden om iets 

op de speelruimte te leggen dat het oppervlak 

minder glad maakt.  Zo voorkom je dat de schepen 

zouden verschuiven wanneer iemand per ongeluk 

er tegenaan stoot. 

Voor een spel met drie schepen, moet het 

spelbord minstens 90 op 90 cm zijn. Ervaren 

spelers zouden kunnen experimenteren met deze 

grootte. 

Om een schip in elkaar te steken, volg je deze 

stappen :   

1.  Plaats het schiptoken dat je koos in het voetstuk 

met de driehoek voor het vuurbereik naar voren.   

2. Plaats een staafje in het voetstuk. 

3. Plaats een tweede staafje op het eerste staafje. 

4. Plaats het gat onderaan het schip op het tweede 

staafje.   

Vanaf nu, wanneer we verwijzen naar ‘het schip’, 

verwjizen we naar het geheel : schip, staafjes, 

voetstuk en schiptoken (en ID-token, indien dat nodig 

is; zie ID-tokens op bladzijde 18). 



 

3.Gevechtsfase : Elk schip mag één aanval uitvoeren.  Alle 

spelers mogen in oplopende volgorde, volgens de 

pilootvaardigheid, één vijandelijk schip aanvallen dat binnen 

bereik ligt.   

4.Eindfase : De spelers verwijderen ongebruikte actietokens 

(behalve de vergrendelde doelwitten) en spelen vaardigheden 

voor de ‘eindfase’ van op de kaarten uit. 

Nadat de eindfase beëindigt is, begint een nieuwe spelronde, 

beginnende met de planfase.  Dit gaat zo door tot één speler 

alle schepen van zijn tegenstander vernielt.   

Elke fase wordt meer in detail besproken op de volgende 

bladzijden.   

 

1. Manoeuverschijf van de TIE-fighter 

2. Schipkaart van de TIE-fighter 

3. Startplaats voor het Keizerrijk 

4. Rand voor het Keizerrijk 

5. Dobbelstenen 

6. Afstandslineaal 

7. Speelruimte 

8. Schadekaarten 

9. Voorraad actietokens 

10. Schipkaart van de X-wing 

11. Manoeuverschijf van de X-wing 

12. Startplaats van de Rebellen 

13. Rand voor de Rebellen 

14. Sjablonen 

15. Overige tokens 

Het spel  
 

X-Wing wordt gespeeld in een aantal spelrondes.  In elke 

spelronde vinden steeds deze vier fases plaats :  

1.Planfase : Elke speler kiest in ’t geheim één manoeuver 

voor elk van diens schepen en duidt dit manoeuver aan op de 

schijf van dat schip. 

2.Activatiefase : Elk schip beweegt en voert één actie uit.  

Eerst moeten alle spelers in oplopende volgorde, volgens de 

pilootvaardigheid, hun schepen bewegen volgens het 

gekozen manoeuver.  Daarna mogen alle schepen een actie 

uitvoeren. 

 



 

planfase 
 

Tijdens deze fase gebruikt elke speler zijn manoeuver schijf 

om in ’t geheim een manoeuver te kiezen voor elk van zijn 

schepen.  Het teken in de schijf geeft aan hoe het schip zal 

bewegen tijdens de activatiefase.  De spelers moeten een 

schijf hebben voor elk afzonderlijk schip. Als alle schepen een 

manoeuver hebben toegewezen gekregen, begint de 

activatiefase. 

 

Kies een manoeuver 

 

Om een manoeuver te kiezen, draait elke speler zijn 

manoeuverschijf tot hij in het venster het manoeuver ziet dat 

hij wil gebruiken voor dat schip.  Hij legt dan de schijf met de 

onderkant bovenaan naast het desbetreffende schip in de 

speelruimte.   

Een speler mag zoveel naar zijn eigen schijven kijken als hij 

wil, maar niet naar die van zijn tegenstander.  Het toekennen 

van een manoeuver kent geen vaste volgorde. 

Elk manoeuver dat je kan kiezen op de schijven kent een 

overeenkomstig manoeuversjabloon, dat het schip in staat 

stelt om te bewegen tijdens de activatiefase. 

De spelers mogen de sjablonen NIET gebruiken tijdens deze 

planfase om de bewegingen te testen en zo hun keuze te 

maken.  Spelers moeten de afstanden schatten in hun hoofd. 

 

Noot : Vermits de schepen in het Star Wars universum 

verschillende snelheden en beweeglijkheid hebben, is 

ook elke schijf uniek voor elke soort van schip.  Niet 

elk schip zal dan ook elk manoeuver kunnen uitvoeren 

(elke sjabloon kunnen gebruiken)  tijdens het spel.  

Sommige schepen kunnen manoeuvers uitvoeren die 

andere schepen niet kunnen.  

 
 
 
 
Soorten manoeuvers 

Elk manoeuver bestaat uit drie elementen : de 

richting (pijl), de snelheid (cijfer) en de moeilijkheid 

(kleur van de pijl).   

Richting 

De richting wordt aangeduid met pijlen in de 

manoeuverschijven.  Schepen kunnen in zes verschillende 

richtingen vliegen, afhankelijk van de beschikbare opties :  

recht vooruit : beweeg je schip recht 

vooruit, met zijn snuit eveneens recht 

vooruit. 

 

afwijken : je schip maakt een flauwe bocht 

vooruit van 45° 

 

 

 

draaien : je schip maakt een scherpe bocht 

vooruit van 90° 

 

Koiograanse draai : je schip beweegt recht 

vooruit en draait 180°  

 

Snelheid 

De snelheid wordt aangegeven door de cijfers op de 

manoeuverschijven en gaan van 1 tot 5, afhankelijk van de 

gegeven mogelijkheden op elke afzonderlijke schijf.  Hoe 

hoger de snelheid, hoe meer afstand het schip aflegt tijdens 

dat manoeuver. 

 

Moeilijkheid 

Sommige manoeuvers zijn moeilijker uitvoerbaar dan andere.  

De kleur van de pijlen geeft de moeilijkheid aan.  De meeste 

pijlen zijn wit, wat betekent dat het een standaard manoeuver 

is.  Sommige pijlen zijn rood of groen, wat betekent dat het 

manoeuver moeilijk of juist makkelijk is.   

Tijdens de activatiefase krijgen of verliezen schepen 

stresstokens wanneer ze manoeuvers uitvoeren met een rode 

of een groene pijl.  Zie pagina 7.  

Noot :  Sommige manoeuvers kunnen mogelijk beperkt 

worden door stresstokens en/of de gevolgen van 

schadekaarten. 

 

De spelers kiezen tegelijkertijd een manoeuver voor 

elk van hun schepen : 

1. De Keizerlijke speler kiest het manoeuver voor de 

Zwarte Obsidiaan Piloot en legt de schijf 

omgekeerd naast het schip. 

2. Tegelijk kiest de Rebellenspeler het manoeuver 

voor zijn Onervaren Piloot en legt de schijf 

omgekeerd naast diens schip. 

3. De Keizerlijke speler draait ook de tweede schijf en 

legt die omgekeerd naast de Academie Piloot. 

 

voorbeeld Planningsfase 

 



activatiefase 
 

Tijdens deze activatiefase worden de schepen één na één 

geactiveerd.  Het schip met de laagste pilootscore mag eerst. 

 

1. Toon de schijven : Draai de manoeuverschijven om en toon ze. 

 

2.  Leg de sjablonen : Neem het sjabloon dat overeenkomt met 

wat je manoeuverschijf aangeeft.  Leg één uiteinde tussen de 

twee topjes aan de voorkant van het voetstuk.  Zorg dat het 

sjabloon goed aansluit aan het voetstuk. 

 

3.  Voer het manoeuver uit : Hou het sjabloon stevig op zijn plaats 

gedrukt, neem het voetstuk vast en til het op.  Verplaats het 

naar het uiteinde van het sjabloon en zet het met zijn achterzijde 

tegen het sjabloon aan.  Plaats het sjabloon ook hier tussen de 

twee topjes aan de achterkant van het voetstuk. 

Uitzondering : Om een U-bocht uit te voeren, zie ‘Koiograanse 

draai’.   

Als het schip tokens heeft (stresstokens of actietokens) dan 

gaan die mee met het schip over de speelruimte. 

Noot :  Wanneer het voetstuk van een schip, door het uitvoeren 

van een manoeuver, het voetstuk van een ander schip 

zou overlappen, kijk je bij ‘door een schip bewegen’ op 

bladzijde 17. 

 

4. Kijk de stress bij de piloot na : Als het schip daarnet een rood 

manoeuver uitvoerde, leg je één stresstoken bij het schip.  

Indien het schip net een groen manoeuver uitvoerde, neem je 

één stresstoken weg.  Zie ook ‘Stress’ op pagina 17. 

 

5. Opruimen : Leg het gebruikte sjabloon weg op de stapel met 

sjablonen.  Leg de manoeuverschijf weg, bij je schipkaart. 

 

6. Voer je acties uit : Het schip mag nu één actie uitvoeren.  

Acties geven een hele waaier aan voordelen en staan 

beschreven op pagina’s 8-9.  Een schip met stresstokens 

kunnen geen acties uitvoeren.  Zie ‘Stress’ op pagina 17. 

 

Het schip dat aan de beurt is, noemen we het actieve schip.  Als 

het actieve schip zijn laatste stap in de activatiefase heeft 

uitgevoerd, begint het volgende schip aan zijn activatiefase.  Het 

volgende schip is dat met de volgende laagste pilootscore.  Dit 

gaat zo door tot alle schepen hun activatiefase hebben volbracht.   

 

Gelijkspel uitspelen 

Indien meerdere schepen dezelfde pilootscore hebben, mag de 

speler die het initiatief heeft eerst.  Tenzij het anders vermeld staat, 

heeft de Keizerrijkse speler altijd het initiatief.  Lees ook ‘Initiatief’ op 

pagina 16.   

 

Manoeuversjablonen 

De sjablonen verzekeren dat de bewegingen en de afstanden van de 

manoeuvers steeds hetzelfde zijn.  Op het uiteinde van elk sjabloon 

staan telkens één cijfer en één pijl.   

Nadat een speler zijn schijf getoond heeft tijdens de activatiefase, 

neemt hij het overeenkomstige sjabloon om het manoeuver uit te 

voeren. 

Noot : Schepen moeten exact hetzelfde manoeuver uitvoeren dat 

aangegeven wordt op hun schijf.  M.a.w. als een speler 

koos voor een manoeuver naar rechts kan hij dat niet meer 

veranderen in een manoeuver naar links. 

 

Koiograanse draai 

Het Koiograanse draaimanoeuver gebruikt hetzelfde sjabloon als een 

manoeuver recht vooruit.  Het enige verschil tussen beide 

manoeuvers is dat er op het einde een draai van 180° plaatsvindt.  

Het schip moet dan ook 180° gedraaid worden na het vooruit 

bewegen.  Je plaatst op dat moment het uiteinde van het sjabloon 

dan ook tussen de topjes van de voorkant en niet die van de 

achterkant.  

 

voorbeeld van een beweging 

 

 

 

 

 

 

 

1. De Rebellenspeler draait zijn schijf om en toont het 

gekozen manoeuver  

2. De speler neemt het overeenkomstige sjabloon en 

legt het uiteinde tussen de topjes aan de voorkant van 

het voetstuk. 

3. De Rebellenspeler houdt het sjabloon vast, verplaatst 

het schip en zet het schip, tussen de topjes van de 

achterkant, aan het uiteinde van het sjabloon.  

 

 



Acties 

Tijdens de activatiefase mag elke speler, onmiddelijk na het 

bewegen, één actie uitvoeren met zijn schip.  Een schip mag een 

actie uitvoeren die aangegeven staat in de actiebalk op zijn 

schipkaart.  Daarenboven kunnen bepaalde pilootvaardigheden, 

optiekaarten, schadekaarten of missies een schip toestaan om 

andere acties uit te voeren.  Alle mogelijke acties staan hier 

uitgelegd. 

 

Als een vaardigheid iemand toestaat om een ‘vrije actie’ uit te 

voeren, dan telt deze actie niet als de actie die je mag uitvoeren 

tijdens ‘voer je acties uit’ in de activatiefase.   

 

Ontwijken : Schepen met dit icoon kunnen beter ontwijken.  Als je 

deze actie wil uitvoeren, leg je één ontwijktoken naast het 

schip.   

 De speler mag dit token later, in de gevechtsfase, 

gebruiken om één rode dobbelsteen, die hem schade zou 

doen (zie pagina 12), te negeren.  Deze tokens verdwijnen 

wel tijdens het opruimen bij de eindfase. 

 

Focussen : Schepen met dit icoon kunnen beter focussen.  Als je 

deze actie wil uitvoeren, leg je één focustoken naast het 

schip. 

 De speler mag dit token later, in de gevechtsfase, 

gebruiken om zijn kansen te verhogen om iemand te raken 

of om niet geraakt te worden.  Lees ook ‘Focustokens 

spenderen’ op pagina 11-12.  Deze tokens verdwijnen wel 

tijdens het opruimen bij de eindfase. 

 

Rollen : Schepen met dit icoon kunnen hun schip laten rollen.  

Hiermee kan een schip lateraal bewegen.  Volg volgende 

stappen :  

1.Neem het ‘�1’ sjabloon. 

2.Plaats het sjabloon links of rechts tegen het voetstuk 

aan.  Het sjabloon mag gelijk waar tegen de zijkant van 

het voetstuk geplaatst worden, zolang het maar niet 

voorbij de rand van het voetstuk komt. 

3.Hou het sjabloon stevig vast en verplaats het schip naar 

het einde van het sjabloon.  Let erop dat de voorkant 

van het ruimteschip naar dezelfde kant gericht staat als 

toen het schip aan het rollen begon.   

Een schip kan niet rollen wanneer het voetstuk van dat 

schip een ander voetstuk of een obstakel zou overlappen 

op het einde van de rol.  De speler moet meten of de rol 

mogelijk is voordat hij ze uitvoert.   

 

schipkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pilootscore 8. Schildwaarde 

2. Naam 9. Icoon van het type schip 

3. Type schip 10. Mogelijke opties 

4. Rebellen of Keizerrijk 11. Pilootvaardigheden 

5. Aanval primaire wapen 12. Mogelijke acties 

6. Behendigheidsscore 13. Eskaderpunten 

7. Rompwaarde 

voorbeeld Rollen  

 

 

 

 

 

 

De Academie Piloot voert als zijn actie een rol uit, in de 

hoop om buiten het vuurbereik van de X-wing te 

geraken. 

1. De Keizerlijke speler wil naar rechts rollen, dus neemt 

hij het �1 sjabloon en zet dat tegen de rechterkant 

van diens voetstuk. 

2. Dan neemt hij het schip en zet het aan de andere kant 

van het sjabloon zodat het sjabloon nu tegen de 

linkerkant van het voetstuk staat. 



Een doel vergrendelen : Schepen met dit icoon kunnen een doelwit 

vergrendelen met hun wapens.  Als je deze actie uitvoert, mag 

je een paar doelwittokens nemen.  De speler mag kiezen om de 

tokens pas tijdens de gevechtsfase te leggen, om zo diens 

kansen te verhogen.  Lees ook ‘Je doelwittokens gebruiken’ op 

pagina 11.   

Volg volgende stappen om dit token te gebruiken :  

1.Bepaal of het schip binnen je bereik ligt met het 

afstandslineaal. Leg het lineaal op gelijk welke plaats tegen 

het voetstuk van het actieve schip en kijk of het lineaal het 

voetstuk van het vijandige schip kan raken.   

2.Als het schip binnen bereik 1, 2 of 3 ligt, kan je het als doelwit 

vergrendelen. 

3.Plaats het rode doelwittoken bij het schip waar je op wil 

schieten. 

4.Plaats het blauwe doelwittoken, met dezelfde letter als het 

rode token, naast het actieve schip dat zijn doelwit gekozen 

heeft. 

 

Als een speler een doelwit zoekt, mag hij het afstandslineaal 

360° rond zijn eigen, actieve schip draaien om te zien wie er 

binnen zijn bereik valt.  De speler mag dit meten met het lineaal 

voordat hij het vergrendelen bevestigt. 

 

Elk schip met deze vaardigheid kan slechts één doelwit 

vergrendelen tegelijk.  Elk schip mag ten allen tijde slechts één 

blauw doelwittoken hebben.  Meerdere schepen kunnen wél één 

schip als doelwit vergrendelen.  Een schip kan dus wél 

meerdere rode doelwittokens krijgen. 

 

Een doelwittoken verdwijnt alleen wanneer het actieve schip een 

ander doelwit vergrendelt of wanneer het gebruik gemaakt heeft 

van zijn token tijdens de gevechtsfase. 

 

Uitzondering : Sommige vaardigheden staan een schip toe om 

rode doelwittokens te verwijderen. 

 

Sommige secundaire wapens, zoals protontorpedo’s, kunnen 

alleen gebruikt worden wanneer het actieve schip een doelwit 

vergrendelt.  Lees ook ‘Secundaire wapens’ op pagina 19. 

 

Passen : Een schip mag ook passen en geen acties ondernemen. 

 

Andere acties : Sommige schepen hebben eigen acties op hun kaarten 

staan.  De speler mag die acties gebruiken tijdens de 

activatiefase.  Deze actie telt dan als de actie van dat schip in 

deze ronde. 

 Vaardigheden van kaarten waar niet ‘actie’ bij staat, mogen 

uitgevoerd worden, zoals het wordt uitgelegd op de kaart en 

tellen niet als de actie van de activatiefase.  Een schip kan 

echter nooit eenzelfde actie twee keer uitvoeren, zelfs niet als 

het een ‘vrije actie’ is.   

 

voorbeeld van een doel 
vergrendelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de Beginnende Piloot bewogen heeft, vergrendelt hij 

een doelwit :  

1. De Rebellenspeler meet 360° rond zijn schip om te zien 

welk schip er binnen bereik 1-3 valt. 

2. Obsidiaan Eskader Piloot ligt buiten bereik, dus hem kan 

de Beginnende Piloot niet vergrendelen. 

3. De Academie Piloot ligt in bereik 3, dus de Beginnende 

Piloot vergrendelt hém als doelwit.  De Rebellenspeler 

plaats een rood token naast zijn doelwit en een blauw 

token met dezelfde letter naast zichzelf. 

 

 

 

afstandslineaal 

Het lineaal is verdeeld in drie stukken en elk stuk draagt 

een nummer (1,2 of 3).  Wanneer de regels een speler 

vertellen om ‘een afstand te meten’, plaats dan het lineaal 

altijd zo dat het stuk met 1 het actieve schip raakt en het 

stuk met nummer 3 naar het bedoelde doelwit gericht 

wordt.   

Wanneer de regels zeggen dat een schip ‘in bereik 2’ moet 

liggen, dan betekent dat dat het dichtstbijzijnde punt van 

het voetstuk van het doelwit, het stuk van het lineaal met 2 

moet raken.   

Wanneer de regels zeggen dat een schip binnen bereik 1-3 

moet vallen, dan maakt het niet uit welk stuk van het 

lineaal dienst voetstuk raakt, zolang het maar raakt.  

 



gevechtsfase 
 

Elk schip mag tijdens deze fase één aanval uitvoeren tegen één 

ander schip, dat binnen zijn bereik ligt.  Het schip met de hoogste 

pilootscore mag beginnen.   

1.Bepaal je doel : De aanvaller kiest een doelwit uit. 

2.Rol de rode dobbelstenen : De aanvaller rolt evenveel rode 

dobbelstenen als het cijfer van zijn primaire wapen (rode 

cijfer) aangeeft, tenzij hij een secundair wapen gebruikt (zie 

‘Secundaire wapens’ op pagina 19). 

3.De rode dobbelstenen aanpassen : Spelers mogen actietokens 

en vaardigheden inzetten om het aantal rode dobbelstenen 

te wijzigen, een deel opnieuw te rollen of het resultaat van 

de worp te veranderen. 

4.Rol de groene dobbelstenen : De verdediger rolt evenveel 

groene dobbelstenen als het cijfer van zijn 

behendigheidsscore (groene cijfer) aangeeft.   

5.De groene dobbelstenen aanpassen : Spelers mogen 

actietokens en vaardigheden inzetten om het aantal groene 

dobbelstenen te wijzigen, een deel opnieuw te rollen of het 

resultaat van de worp te veranderen. 

6.Vergelijk het resultaat van de worpen : De spelers vergelijken 

het uiteindelijke resultaat van hun worpen om vast te stellen 

of het doelwit geraakt is en hoeveel schade er is. 

7.Ken schade toe : Als het doelwit geraakt werd, verliest het 

schildtokens of krijgt het schadekaarten, afhankelijk van het 

aantal schade. 

Nadat de alle stappen doorlopen werden, begint het volgende schip 

aan deze stappen.  De spelers volgen elkaar op in oplopende 

volgorde van pilootscore, tot alle piloten de kans gehad hebben om 

aan te vallen. 

Als één speler meerdere schepen heeft met dezelfde pilootscore, 

mag hij hen laten aanvallen in volgorde naar keuze. 

Als meerdere piloten van verschillende spelers dezelfde pilootscore 

hebben, mag de speler, die het initiatief heeft, eerst.  Lees ook 

‘initiatief’ en ‘tegelijk aanvallen’ op bladzijde 16. 

Noot :  Elk schip mag maar één keer aanvallen per ronde. 

Deze zeven stappen worden op de volgende bladzijden in detail 

uitgelegd.  

 

1.Bepaal je doel  

 

Tijdens deze stap moet de aanvaller van het actieve schip bekend 

maken welk doelwit hij wil aanvallen.  Het doelwit moet binnen het 

bereik liggen van de aanvaller.  De aanvaller mag verifiëren of het 

doelwit binnen diens bereik ligt, voordat hij een schip als doelwit 

aanwijst.   

Een schip kan een ander schip niet als doelwit kiezen wanneer hun 

voetstukken elkaar raken.  Lees ook ‘Voetstukken overlappen 

elkaar’ op bladzijde 17.  Eens een doelwit is aangeduid, wordt het 

doelwit, de verdediger genoemd.  De spelers kunnen nu verdergaan 

met het rollen van de rode dobbelstenen. 

Vuurlinie 

Vooraan op elk schiptoken zit een driehoekige vorm.  Deze hoek 

geeft aan tot hoever een schip naar links of naar rechts kan vuren.  

Wanneer het voetstuk van een schip, of een stuk ervan, binnen 

deze lijnen valt, ligt het in de vuurlinie.   

Andere schepen die tussen beide schepen liggen, bieden geen 

bescherming.  Als een schip bijvoorbeeld meerdere schepen in zijn 

vuurlinie heeft liggen, dan kan hij daarvan gelijk welk schip 

aanvallen.  We veronderstellen dat een schip in een 3D-situatie elk 

schip kan zien en treffen. 

Reikwijdte 

Reikwijdte wordt bepaald met het afstandslineaal.  Het lineaal is 

verdeeld in drie delen : 1 (dichtbij), 2 (medium) en 3 (veraf).  

Sommige wapens en vaardigheden bieden bonussen of beperken je 

juist wat betreft de afstand tot het andere schip.  

Het primaire wapen van elk schip heeft een reikwijdte van 1-3. 

Om te meten, leg je het afstandslineaal op het de punt van je 

voetstuk dat het dichtst bij je doelwit ligt.  Richt dan het lineaal naar 

het dichtstbijzijnde punt van het voetstuk van je doelwit.  Het laagste 

cijfer van het lineaal dat het voetstuk raakt, is de reikwijdte.     

Indien het lineaal niet lang genoeg is om het voetstuk te bereiken, is 

het buiten bereik en kan er niet op geschoten worden.  Een schip 

ligt mogelijk ook binnen bereik, maar buiten de vuurlinie.  

Noot : Wanneer je de vuurlinie en de reikwijdte bepaalt, moet je 

geen rekening houden met de topjes, waar je een 

sjabloon moet tussenleggen. 

Bonussen voor afstand 

Afhankelijk van de afstand tussen de schepen, mag een aanvaller 

meer of minder dobbelstenen rollen tijdens zijn aanval.  (zie ‘Rol de 

rode dobbelstenen’ en ‘Rol de groene dobbelstenen’ op pagina’s 

11-12).  Dit is alleen mogelijk wanneer een schip aanvalt met zijn 

primaire wapens.   

 



voorbeeld van vuurbereik en reikwijdte 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rol de rode dobbelstenen  

 

Tijdens deze fase moet de aanvaller berekenen hoeveel 

rode dobbelstenen hij mag gebruiken voor de aanval.   

Het primaire wapen voor elk schip zijn de 

laserkanonnen.  De speler gooit met evenveel rode 

dobbelstenen als de waarde van zijn primaire wapen 

(het rode cijfer op de schipkaart en schiptoken).   

In plaats van aanvallen met je primaire wapen, kan je 

ervoor kiezen om je secundaire wapen te gebruiken.  Als 

je een optieskaart hebt voor een secundair wapen voor 

jouw schip kan je dat gebruiken.  Lees ook ‘optiekaarten 

gebruiken’ op bladzijde 19. 

De aanvaller voert bovendien al zijn 

kaartvaardigheden uit die hem toestaan met meer 

(of minder) dobbelstenen te gooien.  Wanneer hij 

een schip met zijn primaire wapens aanvalt in 

reikwijdte 1, mag hij 1 extra rode dobbelsteen 

gebruiken.   

Nadat je het totaal aantal dobbelstenen berekend 

hebt, neem je dat aantal dobbelstenen en je rolt.   

 

3.De rode dobbelstenen aanpassen  

 

Tijdens deze stap mogen spelers hun vaardigheden en 

tokens gebruiken om het aantal rode dobbelstenen aan 

te passen.  Hieronder verstaan we dobbelstenen 

toevoegen, het resultaat van de worp veranderen en 

dobbelstenen opnieuw rollen.   

Wanneer een speler meerdere aanpassingen kan doen, 

mag hij kiezen in welke volgorde hij ze doet.  Wanneer 

beide spelers (aanvaller én verdediger) aanpassingen 

kunnen uitvoeren aan de rode dobbelstenen, dan voert 

de verdediger zijn aanpassingen uit vóór de aanvaller. 

 

Je doelwittokens gebruiken 

Wanneer een aanvaller, een doelwittoken op een 

verdediger heeft kunnen leggen, mag hij het paar tokens 

wegnemen om zoveel dobbelstenen als hij wil één keer 

opnieuw te rollen.   

De aanvaller mag het doelwittoken alleen gebruiken op 

een schip dat het doelwittoken toegewezen kreeg.  De 

letter op beide tokens (rood en blauw) moet 

overeenstemmen. 

 

 

Je focustokens gebruiken 

Wanneer een aanvaller, een focustoken bij zijn schip 

heeft liggen, mag hij het token wegnemen om alle 

OOGJES op de rode dobbelstenen te veranderen in �.   

 

Gevechtsbonussen 

Er zijn verschillende factoren die de aanval van een 

schip kunnen beïnvloeden.  Alle modificatoren zijn 

cumulatief.  Als het aantal dobbelstenen naar 0 of 

minder wordt gebracht, is er uiteraard ook geen 

schade.   

 

Obsidiaan Eskader Piloot zit 

in reikwijdte 1 maar buiten 

het vuurbereik van de 

Beginnende Piloot. 

2. De Academie Piloot zit op 

reikwijdte 2 en binnen het 

vuurbereik van de 

Beginnende Piloot. 

3. Beginnende Piloot zit op 

reikwijdte 1 en binnen het 

vuurbereik van de 

Obsidiaan Eskader Piloot. 



4.Rol de groene dobbelstenen  

 

Tijdens deze fase moet de aanvaller berekenen hoeveel 

groene dobbelstenen hij mag gebruiken voor de 

verdediging.   

De speler gooit met evenveel groene dobbelstenen als de 

waarde van zijn behendigheidsscore (het groene cijfer op 

de schipkaart en schiptoken).   

De verdediger voert bovendien al zijn 

kaartvaardigheden uit die hem toestaan met meer (of 

minder) dobbelstenen te gooien.  Wanneer zijn schip 

als doelwit vergrendeld is in reikwijdte 3, mag hij 1 

extra groene dobbelsteen gebruiken.   

Nadat je het totaal aantal dobbelstenen berekend 

hebt, neem je dat aantal dobbelstenen en je rolt.   

Worpen aanpassen 

Wanneer spelers hun dobbelstenen rollen, rollen ze die 

allemaal op eenzelfde plek.  De bovenzijde van een 

dobbelsteen wordt beschouwd als het resultaat van de 

worp. 

De worp kan op allerlei manieren aangepast worden.  Het 

uiteindelijke resultaat bepaalt hoeveel schade er 

aangerekend wordt. 

Toevoegen : Sommige effecten staan je toe om meer 

dobbelstenen te gooien.  Neem ongebruikte dobbelstenen 

of hergebruik een dobbelsteen, maar onthoud wat je 

gegooid hebt.  Als het toe te voegen resultaat al bepaald 

is door het effect, leg je een dobbelsteen met het bewuste 

resultaat naar boven bij de andere worpen. 

Veranderen : Sommige effecten veranderen een worp.  

Verander dan ook meteen een dobbelsteen zoals 

aangegeven.   

Opnieuw rollen : Sommige effecten staan je toe om 

dobbelstenen opnieuw te rollen.  Neem het juiste aantal 

dobbelstenen en rol ze opnieuw. 

Belangrijk : Als een dobbelsteen verandert of opnieuw 

gerold wordt, negeer dan zijn eerdere resultaat en let 

alleen op de nieuwe worp.  Deze nieuwe worp kan alsnog 

aangepast worden door andere effecten.  Een opnieuw 

gerolde worp kan tijdens dezelfde aanval echter niet nóg 

eens opnieuw gerold worden. 

 

5.De groene dobbelstenen aanpassen 

 

Tijdens deze stap mogen spelers hun vaardigheden en tokens 

gebruiken om het aantal groene  dobbelstenen aan te passen.  

Hieronder verstaan we dobbelstenen toevoegen, het resultaat 

van de worp veranderen en dobbelstenen opnieuw rollen.   

Wanneer een speler meerdere aanpassingen kan doen, mag hij 

kiezen in welke volgorde hij ze doet.  Wanneer beide spelers 

(aanvaller én verdediger) aanpassingen kunnen uitvoeren aan de 

rode dobbelstenen, dan voert de aanvaller zijn aanpassingen uit 

vóór de verdediger. 

 

 

 

Je focustokens gebruiken 

Wanneer een verdediger, een focustoken bij zijn schip heeft 

liggen, mag hij het token wegnemen om alle OOGJES op de 

groene dobbelstenen te veranderen in een ONTWIJK.   

 

Je ontwijktokens gebruiken 

Wanneer de verdediger, een ontwijkfocus heeft liggen, mag hij 

het token wegnemen om één bijkomend ontwijkresultaat toe te 

voegen aan zijn worp.   

 

6.Vergelijk het resultaat van de worpen  

 

Tijdens deze fase vergelijken de spelers hun dobbelsteenworpen.  

Zo stellen ze vast of het doelwit getroffen werd.   

Om dat vast te stellen, vergelijk je het aantal groene ONTWIJK 

met het aantal rode � en � van de dobbelsteenworpen.  Voor 

elke groene ONTWIJK mag je één rode � of � van de rode 

dobbelstenen aftrekken.  Je moet wel eerst alle � verwijderen, 

voor je de � mag verwijderen.   

Als er minstens één � of � overblijft, werd het doelwit geraakt.  

Als alle � en � werden verwijderd, mist de aanvaller en krijgt het 

doelwit geen schade. 

Dobbelstenen wegnemen 

Elke keer als een � of � geannuleerd wordt, moeten de 

dobbelstenen fysiek weggenomen en opzij gelegd worden.  De 

spelers negeren dan ook deze dobbelstenen voor deze aanval. 

Alle vaardigheden die spelers toestaan om worpen te negeren, 

moeten uitgevoerd worden bij het begin van deze fase.   

 



7.Ken schade toe  

 

Tijdens deze fase bekijken we hoeveel schade een doelwit oploopt, 

gebaseerd op de resterende � en �. 

Het doelwit lijdt één punt schade voor elke � die overblijft.  Voor elke � 

die overblijft, krijgt hij één punt kritieke schade.  Voor elk punt schade 

(gewoon of kritiek) moet het schip één schildtoken weg nemen.  Als de 

schildtokens op zijn, neemt het doelwit in plaats daarvan één 

schadekaart voor elk punt schade. 

Als het aantal schadekaarten voor een schip gelijk of meer is dan de 

rompwaarde (het gele cijfer), is het schip vernietigd.  Lees ook ‘schepen 

vernietigen’ op bladzijde 16. 

Nadat de laatste stap behandeld werd, is de piloot met de 

eerstvolgende aflopende  pilootscore aan de beurt.   

Nadat elk schip de kans heeft gehad om aan te vallen, eindigt de 

gevechtsfase en gaan we verder met de eindfase.   

 

eindfase 
 

Tijdens deze fase verwijderen alle spelers alle ontwijk- en focustokens 

die deze ronde aan schepen werden toegekend.  Doelwittoken en 

stresstokens blijven in het spel totdat ze mogen verwijderd worden 

gedurende het spel. 

Sommige vaardigheden van kaarten of sommige missies zullen spelers 

mogelijk verplichten om tijdens de eindfase ook bepaalde zaken in orde 

te brengen.  Doe dat nu. 

Nadat de eindfase volbracht werd, is de ronde ten einde.  Tenzij een 

speler alle schepen van zijn tegenstander heeft vernietigd, begint er een 

nieuwe ronde, die opnieuw start met de planfase.   

 

het spel winnen 
 

Wanneer een speler alle schepen van zijn tegenstander 

vernietigd heeft, eindigt het spel en wint die speler.  Indien je 

een missie speelt, kijk dan naar de voorwaarden om te winnen 

voor die missie. 

In het onwaarschijnlijke geval dat beide spelers tegelijkertijd 

hun laatste schip zouden verliezen, wint de speler die het 

initiatief heeft.  

 

Regelproblemen 
oplossen 

 

Indien spelers niet tot een overeenkomst kunnen 

komen betreffende de regels  (bijvoorbeeld 

wanneer moet uitgemaakt worden of een schip 

binnen bereik ligt), volg dan volgende stappen :  

1.De éne speler neemt drie rode dobbelstenen en 

de andere speler neemt drie groene dobbelstenen. 

2.Beide spelers rollen.  De speler met de meeste 

OOGJES wint het meningsverschil. 

De speler die het meningsverschil won, mag 

beslissen over hoe de regels gelden in dat geval.  

Indien hetzelfde geval zich later opnieuw voordoet, 

los het dan op dezelfde manier op.   

Onthoud dat het belangrijkste bij X-wing is om 

plezier te beleven aan het spel! 

 



voorbeeld van een gevecht 

 

1. De schepen beëindigen de activatiefase in deze positie en de gevechtsfase begint. Van alle deelnemende schepen heeft de 

Beginnende Piloot de hoogste pilotenscore (2) du die mag eerst in de gevechtsfase.   

2. De Academie Piloot ligt binnen het vuurbereik van de Beginnende Piloot en ligt binnen bereik 1, dus de Beginnende Piloot kan 

aanvallen. 

3. De Rebellenspeler rolt met 4 rode dobbelstenen (3 rode dobbelstenen van zijn score en 1 bijkomende omdat diens doelwit 

binnen bereik 1 ligt) en hij gooit �, �, blanco en nog eens blanco worp.   

4. Hij verkiest om zijn doelwit vergrendeling, verkregen tijdens één van zijn vorige activatiefases, te gebruiken en hij gooit de twee 

blanco dobbelstenen opnieuw.  Nu gooit hij een � en een OOG.   

5. Dan spendeert hij zijn focustoken om het OOG te veranderen in een �.   Hiermee kan hij in dit geval slechts één dobbelsteen 

aanpassen. 

6. De Keizerlijke speler gooit met drie groene dobbelstenen (zijn behendigheid is 3) en hij gooit een ONTWIJK, een OOG en één 

blanco worp.  

7. Hij verkiest om zijn ontwijktoken te spenderen om een extra ONTWIJK bij zijn worp bij te voegen. 

8. De twee ONTWIJK-resultaten zijn goed om twee � te negeren.  Eén � en één � blijven echter liggen.  De TIE-fighter is 

geraakt! 

 



9. De Academie Piloot heeft geen schildtokens, dus krijgt hij één punt schade van de dobbelsteen met een �.  De speler legt één 

schadekaart met de onderkant naar boven, naast zijn schipkaart.   

10.  Bovendien krijgt hij één punt kritieke schade van de dobbelsteen met een �.  De speler legt een tweede schadekaart naast 

diens schipkaart, maar deze keer met de tekst naar boven.  De tekst op deze kaart is vanaf nu élke ronde van toepassing 

tijdens de activatiefase.  Hij plaatst ook een kritieke schadetoken bij zijn schipkaart om hem eraan te herinneren dat er 

rekening moet gehouden worden met dit effect. Het schip is evenwel nog niet vernietigd, vermits de rompwaarde (3) hoger is 

dan het aantal schadekaarten (2).   

11. Het schip met de eerstvolgende hoogste pilotenscore is de Academie Piloot, dus hij is nu aan de beurt in deze gevechtsfase.  

De speler kiest Beginnende Piloot als zijn doelwit.  Die ligt immers binnen bereik 1. 

12. De Keizerlijke speler rolt met 3 rode dobbelstenen (twee dobbelstenen van zijn primaire wapen en één extra omdat zijn 

doelwit binnen bereik 1 ligt).  Hij gooit een OOG, een � en een �.   

13. De Rebellenspeler rolt met twee groene dobbelstenen (van diens behendigheidsscore) en hij gooit een blanco worp en een 

ONTWIJK.   

14. Met de ONTWIJK-worp kan hij de �-worp wegwerken, maar dan blijft de �-worp wel liggen.  De Beginnende Piloot wordt 

geraakt! 

15. De Beginnende Piloot krijgt één punt kritieke schade door de �-worp.  De Rebellenspeler moet één schildtoken wegnemen.   

 



Bijkomende regels 

 
Schade krijgen 

Schepen kunnen schade krijgen door verschillende oorzaken, zoals 

geraakt worden tijdens een gevecht of door het effect van een kaart 

of een vaardigheid.  Schadekaarten geven weer hoeveel schade een 

schip heeft geleden en zijn bedoeld om aan te geven wanneer het 

schip vernietigd wordt.   

Wanneer een schip schade krijgt (gewone of kritieke), krijgt het de 

schade met één kaart tegelijk volgens volgende regels :  

1.Verlies van schilden : Indien het schip nog schildtokens bezit, neem 

je die als eerste weg.  Als er geen schildtokens meer over zijn, ga 

dan meteen verder met stap 2. 

2.Schade aan het schip : Leg één schadekaart per punt schade bij je 

schipkaart, volgens het type schade dat je kreeg.  Indien het schip 

gewone schade kreeg (�), dan leg je de schadekaart met de 

tekstzijde naar onderen op tafel.  Indien het schip kritieke schade 

kreeg (�) dan leg je de schadekaart met de tekstzijde naar boven 

op tafel.   

Noot : Indien de stapel met schadekaarten op raakt, neem je de 

wegwerpstapel van schadekaarten, schudt die en 

gebruikt die als nieuwe stapel schadekaarten.   

 

Kritieke schade 

Indien het schip gewone schade kreeg (�), dan leg je de 

schadekaart met de tekstzijde naar onderen op tafel.  Indien het 

schip kritieke schade kreeg (�) dan leg je de schadekaart met de 

tekstzijde naar boven op tafel.   

De tekst op de schadekaarten moet meteen uitgespeeld worden 

zoals het op de kaart staat.  Boven de uitleg zie je de benaming 

‘schip’ of ‘piloot’.  Zo zie je of de schade slaat op de piloot of op het 

schip.   

Wanneer een schip een schadekaart krijgt met de tekstzijde naar 

boven, leg je een kritieke schadetoken bij het schip.  Dit helpt de 

spelers eraan te herinneren dat dit schip onderhevig is aan een 

blijvend effect door de schade.  Indien een schip op de één of andere 

manier van dit effect verlost raakt, neem dan ook dat token weer 

weg.   

 

Schepen vernietigen 

Wanneer het aantal schadekaarten gelijk is aan of meer is dan 

de rompwaarde, wordt het schip onmiddellijk vernietigd (je moet 

alle schadekaarten tellen, ongeacht of ze met de tekstkant naar 

boven liggen of niet).  Verwijder het schip onmiddellijk van de 

speelruimte, leg alle schadekaarten van dat schip weg en leg 

alle tokens voor dat schip weg.   

Uitzonderingen : Lees ‘Simultane aanvalsregels’ 

Noot :  Omdat schepen onmiddellijk vernietigd worden nadat ze 

hun laatste schadekaart gekregen hebben, is het 

waarschijnlijk dat schepen met lage pilootscores 

vernietigd worden voordat ze de kans krijgen om aan te 

vallen. 

 

Simultane aanvalsregels 

Alhoewel schepen hun aanvallen in principe om de beurten 

uitvoeren, hebben piloten met een pilootscore, gelijk aan de 

score van de actieve piloot, toch nog de kans om aan te vallen 

voordat ze vernietigd worden. 

Indien zo’n schip vernietigd zou worden, houdt het gewoon zijn 

schadekaarten en het schip blijft in de speelruimte staan.  Hij 

mag een aanval uitvoeren zoals beschreven bij de aanvalsfase 

maar hij is wél onderhevig aan de effecten van de 

schadekaarten die nu al op tafel liggen. 

Nadat dit schip de kans heeft gehad om aan te vallen, wordt het 

meteen vernietigd en verdwijnt het van de speelruimte.  

Voorbeeld : Zwart Eskader Piloot (met pilootscore 4) valt Rood 

Eskader Piloot (met pilootscore 4) aan.  In deze 

aanval krijgt de Rood Eskader Piloot evenveel 

schade als zijn rompwaarde.  Rood Eskader Piloot 

zal vernietigd worden, maar vermits zijn pilootscore 

dezelfde is als die van Zwart Eskader Piloot, mag 

hij toch nog een keer aanvallen.  Nadat Rood 

Eskader Piloot zijn aanval gedaan heeft, wordt hij 

vernietigd en verwijderd. 

 

Initiatief 

Er heeft altijd één speler initiatief, wat gebruikt wordt om de 

volgorde te bepalen.  Tenzij je de regels van ‘Eskader bouwen’ 

op bladzijde 18 gebruikt, heeft de Keizerlijke speler altijd het 

initiatief.  Initiatief blijft bij één speler en verandert niet tijdens het 

spel.  

Wanneer schepen met een gelijke pilootscore in de activatiefase 

komen, mag de speler met het initiatief al zijn schepen met die 

pilootscore eerst activeren.  Daarna mag de tegenspeler zijn 

schepen met die pilootscore activeren.  Ook tijdens de 

gevechtsfase is de pilootscore belangrijk.  Ook hier krijgt de 

piloot met initiatief voorrang op andere piloten met een gelijke 

pilootscores.   

Indien verschillende vaardigheden tegelijkertijd gebeuren, krijgt 

de speler met initiatief voorrang.   

 



1. De Beginnende Piloot 

wil een manoeuver 

uitvoeren waarbij hij 

mogelijk de Academie 

Piloot zal gaan 

overlappen. 

 

2. Hij voert het 

manoeuver uit en blijkt 

effectief het andere 

schip te overlappen. 

 

 

3. De Rebellenspeler 

beweegt de 

Beginnende Piloot 

achteruit langs het 

sjabloon, maar overlapt 

daarmee Obsidiaan 

Eskader Piloot. 

4. De Rebellenspeler 

beweegt de 

Beginnende Piloot 

verder achteruit langs 

het sjabloon en plaatst 

het schip tot het nét 

Obsidiaan Eskader 

Piloot raakt.  

 
Stress 

Er zijn verschillende factoren die stress veroorzaken bij piloten, zoals 

een moeilijk (rood) manoeuver uitvoeren.  Wanneer een schip 

tenminste één stresstoken heeft, kan het geen moeilijke (rode) 

manoeuvers uitvoeren.  Het kan ook geen acties uitvoeren (ook geen 

vrije acties).   

Indien een schip reeds een stresstoken heeft en de speler toont 

tijdens de activatiefase toch nog een moeilijk (rood) manoeuver op 

zijn schijf, dan mag de tegenspeler elk willekeurig manoeuver kiezen 

dat voorkomt op de schijf van de piloot met stress.   

Nadat een schip een groen manoeuver deed, mag het stresstoken 

weggenomen worden.   

 

Vluchten 

Wanneer een schip door een manoeuver zijn voetstuk geheel of 

gedeeltelijk uit de speelruimte plaatst, dan is dat schip gevlucht.  

Tenzij het anders vermeld wordt in een missie, wordt een schip dat 

vlucht meteen vernietigd. 

 

Door een schip bewegen 

Schepen kunnen zonder probleem door speelruimte vliegen waar 

een ander schip staat.   We veronderstellen dat er voldoende tijd en 

plaats is in een 3D-omgeving om rond het obstakel heen te 

manoeuvreren.   

Om door een ander schip heen te manoeuvreren, houdt de speler 

van het actieve schip het sjabloon boven het obstakel en schat zo 

zorgvuldig mogelijk de eindbestemming van het actieve schip in.  Hij 

neemt het schip en plaatst het op diens eindbestemming.  Beide 

spelers moeten akkoord zijn met de eindpositie van het actieve schip. 

 

 

 

 

Andere schepen overlappen 

Er zijn enkele situaties waarin het zou kunnen gebeuren dat 

voetstukken elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, na het 

bewegen.   

 

Voetstukken overlappen elkaar 

Indien een schip een manoeuver uitvoert waardoor het voetstuk van 

het actieve schip, het voetstuk van een ander schip overlapt, volg 

dan deze regels :  

1.Beweeg het actieve schip langs het sjabloon achteruit totdat diens 

voetstuk het andere voetstuk niet meer overlapt.  Let er tijdens het 

bewegen op dat de knoppen voor- en achteraan op het voetstuk 

netjes aan weerszijden van het sjabloon blijven.  Plaats het actieve 

schip zo dat diens voetstuk, het andere voetstuk nét raakt.   

2.Sla voor dit schip stap ‘6.Voer je acties uit’ over.   

Zolang voetstukken elkaar raken, kunnen deze schepen elkaar niet 

aanvallen.  Van het moment dat ze elkaar niet meer raken, vervalt 

deze beperking. 

Belangrijk : Indien het actieve schip een U-bocht maakt, waarbij de 

voetstukken van de schepen elkaar op het einde 

overlappen, beschouw je dit manoeuver als een ‘�’ met 

dezelfde snelheid en richting als de U-bocht.   

 

Plastieken figuren overlappen 

Sommige schepen zijn breder of langer dan hun voetstuk.  Wanneer 

zo’n schip op het einde van zijn manoeuver een ander schip zou 

raken, neem dan één staafje weg, zodat het lager komt en speel 

gewoon verder.   

 

 

 

 



Regels voor gevorderden 
 

Dit onderdeel bevat een aantal regels om de X-wing ervaring nog 

intenser te maken.  Voor de start van het spel moeten de spelers 

overeenkomen welke regels voor gevorderden ze in acht zullen nemen.   

 

Eskaders samenstellen 

Hoewel dit spel snel en makkelijk gespeeld kan worden met de schepen 

die in dit basispakket zitten, is het nog leuker om met meer schepen te 

spelen.  Vanaf het moment dat spelers de basisregels goed beet 

hebben, kunnen ze regels voor gevorderden toevoegen. 

Om goed gebruik te kunnen maken van deze regels voor gevorderden, 

kan je maar beter gebruik maken van meer dan de drie schepen uit de 

basisdoos.  Andere schepen worden afzonderlijk verkocht. 

Elke schipkaart of optiekaart heeft rechts onderaan een nummer.  Dit 

zijn de eskaderpunten van dat schip of die optie. 

Vóór de voorbereidingsfase ‘strijdkrachten verzamelen’ moeten de 

spelers overeen komen hoeveel eskaderpunten ze mogen gebruiken 

om een eskader samen te stellen. We raden een totaal van 100 punten 

aan, hoewel spelers gelijk welke hoeveelheid kunnen afspreken.  Indien 

de spelers alleen de drie schepen hebben uit de basisdoos, bedraagt 

dat totaal 31 eskaderpunten. 

Noot : Indien je met meer dan 100 punten speelt, lees dan zeker 

‘beperkte componenten’ op bladzijde 21. 

Wanneer het totaal aantal eskaderpunten vast ligt, stellen beide spelers 

in ’t geheim hun eskader samen.  Ze doen dit door schepen en opties te 

kiezen met een gezamenlijke waarde van evenveel of minder dan het 

afgesproken totaal eskaderpunten. 

Nadat beide spelers tevreden zijn met hun keuzes tonen ze tegelijk de 

schepen en optiekaarten.  De spelers gaan dan verder met de volgende 

stap : ‘schepen in elkaar steken’. 

 

Initiatief wanneer je eskaders samenstelt 

Wanneer je een eskader samenstelt, heeft de speler met het laagste 

aantal eskaderpunten het initiatief.  Indien het aantal punten gelijk is, 

heeft de Keizerlijke speler het initiatief. 

 

De speelruimte aanpassen 

Indien je speelt met meer dan 100 eskaderpunten, wil je je speelruimte 

wat uitbreiden om al je schepen wat ruimte te geven.  Spelers zijn vrij 

om de oppervlakte te kiezen die ze willen. 

 

 

 

 

 

Unieke namen 

In deze startersdoos zitten kaarten met een paar beroemde 

namen van piloten en astromechs uit het Star Wars Universum.  

Elk van deze beroemde personages worden voorgesteld op een 

kaart met een unieke naam.  Zo’n naam heeft een bol (�) voor 

die naam staan. 

Een speler kan nooit twee kaarten met dezelfde unieke naam op 

gebruiken in hetzelfde spel.   

Bijvoorbeeld : Op de kaart met de naam ‘Luke Skywalker’ staat 

er een � voor de naam.  Dit is dus een unieke 

kaart, waarvan er maar één tegelijk in het spel 

kan zijn.  De kaart ‘Rookie Pilot’ heeft geen � 

voor zijn naam staan en is dus niet uniek.  Een 

speler kan zoveel ‘Rookie Pilot’ kaarten 

gebruiken als die wil. 

 

ID-tokens 

Wanneer je meerder exemplaren gebruikt van hetzelfde niet-

unieke type (zoals ‘Rookie Pilot’) moet de speler ID-tokens 

gebruiken om de schepen te identificeren.  Dat is belangrijk 

wanneer er schade wordt uitgedeeld aan de verschillende 

schepen.  Om de tokens aan te brengen, volg volgende 

stappen:  

1. Neem drie ID-tokens met dezelfde nummer en 

achtergrondkleur. 

2.Leg één ID-token bij de schipkaart. 

3. Plaats de twee overige ID-tokens in de houders op het 

voetstuk.  De kleur van de achtergrond en de nummers 

moeten overeenkomen met het token dat op de schipkaart 

ligt.   

iD-tokens aan een schip toevoegen 

Steek een ID-token in beide openingen van het 

voetstuk zoals getoond op onderstaande afbeelding. 

 



Kaartvaardigheden 

Veel kaartvaardigheden gebruiken ‘je’ wanneer ze 

verwijzen naar je schipkaart.  Vaardigheden op 

schipkaarten hebben geen effect op andere schepen, 

tenzij dat specifiek zo vermeld wordt. 

Voorbeeld :  Night Beast heeft volgende vaardigheid : 

“Nadat je een groen manoeuver 

uitvoerde, mag je een vrije actie doen.”  

Deze vaardigheid kan alleen gebruikt 

worden door Night Beast en alleen nadat 

hij een groen manoeuver uitvoerde. 

Schadekaarten en optiekaarten hebben alleen effect 

op de schepen, die de kaarten gekregen hebben, 

tenzij het anders vermeld staat. 

Tenzij de kaartvaardigheid het woord ‘mag’ gebruikt of 

de hoofding ‘actie’ of ‘aanval’ draagt, zijn de 

vaardigheden verplicht en moeten ze uitgevoerd 

worden. 

 

ooooptiekaartenptiekaartenptiekaartenptiekaarten    

Er zijn verschillende manieren om een schip aan te 

passen, zoals een astromech, een secundair wapen 

of een elite talent.  Elk schip is natuurlijk beperkt in het 

soort opties en de hoeveelheid opties dat het kan 

nemen.   

De balk onderaan de schipkaart toont met iconen alle 

opties die het schip mag nemen.  Voor elk icoon in die 

balk mag het schip één overeenkomstige optiekaart 

nemen.  Elk schip van gelijk welke zijde mag elke 

kaart gebruiken, zolang het icoon maar in de balk 

staat.  

Sommige vaardigheden vereisen dat de speler 

mogelijk een optiekaart weg doet.  Leg dan de 

optiekaart terug in de speldoos.  Je kan deze niet 

meer gebruiken voor de rest van het spel. 

 

optiebalk 

 

 

 

Een X-wingtoestel heeft onderaan een icoon van een 

protontorpedo en dat van een astromechdroïde.  Bij het 

klaarzetten, mag deze speler dan ook één protontorpedo- 

en één astromechoptiekaart bij zijn schipkaart leggen, op 

voorwaarde dat hij zijn totaal eskaderpunten niet 

overschrijdt.   

 

 

Secundaire wapens 

Verschillende schepen kunnen beschikken over secundaire 

wapens, zoals protontorpedo’s.  Hier vertellen we je enkele 

regels betreffende deze wapens. 

Schepen mogen slechts één aanval uitvoeren tijdens de 

gevechtsfase.  Kaarten van secundaire wapens hebben 

bovenaan een balkje met ‘aanval’ op om de speler eraan te 

herinneren dat het schip kan aanvallen met diens secundaire 

OF primaire wapen.   

Behalve dat het doelwit in de vuurlinie van het actieve schip 

moet liggen, moet het ook in het bereik van het secundaire 

wapen liggen, dat apart op elke optiekaart staat genoteerd.  

Indien beide voorwaarden vervuld zijn, mag het actieve schip 

zijn secundaire wapen gebruiken.  Hij rolt met het aantal rode 

dobbelstenen dat staat aangegeven op de optiekaart (in plaats 

van de gebruikelijke rode dobbelstenen).   

Voorbeeld :  Protontorpedo’s kunnen enkel gebruikt worden 

wanneer een doelwit zich in de zone bevindt van 

2 of 3.  Wanneer het doelwit zich in afstandszone 

1 of verder dan 3 bevindt, kan het actieve schip 

geen protontorpedo’s gebruiken.   

Sommige secundaire wapens specifiëren nog andere 

voorwaarden bij ‘aanval’. 

Voorbeeld :  De optiekaart van protontorpedo’s specifieert 

‘aanval [doelwit vergrendelen]’.  Om met dit 

secundaire wapen te kunnen aanvallen, moet het 

actieve schip eerst zijn doelwit vergrendelen.   

 

1. Titel van de kaart 

2. Vaardigheid van de kaart 

3. Rode dobbelstenen (alleen voor dit secundaire wapen) 

4. Reikwijdte (alleen voor dit secundaire wapen) 

5. Opties 

6. Eskaderpunten 

samenstelling optiekaarten 



De regels breken 

Sommige vaardigheden op kaarten zullen in conflict 

zijn met één van de regels.  In geval van een conflict, 

luister je naar de tekst van de kaart : Wanneer een 

kaart een actie verbiedt, terwijl een andere kaart een 

actie toelaat, dan is de actie toch verboden.   

 

De galactische burgeroorlog 
Er zijn twee belangrijke partijen in de 
periode waarin X-wing zich afspeelt : de 
Rebellenalliantie en het Galactische 
Keizerrijk.  Elk schip in dit spel behoort tot 
één van beide groepen.   

 

 

 

Rebellenalliantie    Galactische Keizerrijk 

Teamspelregels 

 

Hoewel het spel X-wing altijd uit twee kanten bestaat (de 

Rebellen en het Keizerrijk) is het natuurlijk mogelijk om dit 

spel met meer dan twee spelers te spelen.  De spelers 

verdelen zich zo gelijk mogelijk in teams.  Eén team speelt 

met de Rebellen en het andere team met het Keizerrijk. 

Het is aanbevolen dat de regels voor eskaders worden 

toegepast wanneer spelers in teams spelen.  Elk team 

krijgt evenveel eskaderpunten, ongeacht hoeveel spelers 

er in een team zitten. 

Elke team komt overeen welke speler, welke schepen 

onder diens hoede neemt. Elke speler neemt de 

beslissingen over de manoeuvers, de aanvallen en de 

acties van diens schepen.  Effecten die ‘alle’ schepen 

betreft, gelden dan ook voor alle schepen van dat team, 

ongeacht wie met dat schip speelt.   

Spelers winnen of verliezen als team.  Mogelijk vernietigt 

één speler de schepen van een tegenspeler in een 

tweegevecht, maar het spel eindigt niet voor alle schepen 

van één kant vernietigd zijn. 

 

Informatie delen 

Spelers uit hetzelfde team bespreken best hun strategie 

tijdens het spel.  Alle gesprekken moeten gevoerd worden 

zodat iedereen het kan horen.  De spelers mogen ook hun 

schijven niet tonen aan hun teamgenoten.   

 

Obstakels 

De ruimte bevat vele gevaren, zoals asteroïden en rondzwevend 

afval.  Sommige missies vragen om obstakels en spelers kunnen 

zelf obstakels toevoegen om met de speelruimte te variëren. 

In de startersdoos zitten asteroïden als obstakels.  Uitbreidingen 

bevatten mogelijk nieuwe types van obstakels. 

 

Obstakels toevoegen aan een gewoon spel 

Tijdens het klaarzetten van het spel, net voor de fase 

‘strijdkrachten verzamelen’, kunnen beide spelers overeenkomen 

om obstakels toe te voegen aan het spel.   

De Keizerlijke speler mag als eerste een obstakel in de 

speelruimte leggen.  Daarna mogen de andere spelers om de 

beurten een obstakel leggen.  Obstakels mogen nooit binnen de 

afstand van 1 of 2 op het lineaal gelegd worden.  Wanneer alle 

obstakels gelegd zijn, kiest de Rebellenspeler eerst een rand om 

van te beginnen.  Dat is zijn rand vanwaar hij zijn schepen mag 

plaatsen.  De Keizerlijke speler moet de tegenoverliggende rand 

nemen.  

De spelers mogen beslissen om de speelruimte groter te maken 

om de obstakels makkelijker te plaatsen.   

 

Tegen en door obstakels bewegen 

Wanneer een schip een manoeuver uitvoert waarbij het sjabloon 

een obstakel raakt of doorkruist, volg dan volgende stappen :  

1.Voer het manoeuver normaal uit.  Sla de stap ‘voer een actie uit’ 

over. 

2.De speler rolt één rode dobbelsteen.  Het schip loopt de schade 

op die gegooid wordt.   

Belangrijk : Wanneer het schip een obstakel overlapt bij het 

neerkomen, blijft het schip met zijn voetstuk staan op 

het obstakeltoken.  Wanneer dit gebeurt tijdens de 

gevechtsfase, dan kan dit schip niet aanvallen.  Het 

kan wél aangevallen worden. 

 

Aanvallen door obstakels heen 

Obstakels stellen hindernissen voor waar je moeilijk doorheen kan 

schieten.   

Wanneer je met het lineaal meet tussen de twee dichtstbijzijnde 

punten van de voetstukken en de lat raakt een obstakel, dan geldt 

het schot als ‘gehinderd’.  Dan mag het doelwit één groene 

dobbelsteen meer rollen om zich te verdedigen.  

Let erop dat de afstand tussen de schepen altijd wordt gemeten 

door het lineaal te leggen tussen de dichtstbijzijnde punten van de 

voetstukken.  Je mag de lat niet verleggen naar een ander punt 

van het voetstuk om het obstakel te vermijden.   

 



 

Een missie spelen 

Wanneer spelers een missie spelen, volgen ze alle standaardregels op, 

alsook de bijkomende regels die van toepassing zijn op de missie die 

gespeeld gaat worden.  De spelrondes volgen elkaar op totdat één van 

beide spelers diens doel van de missie heeft volbracht. 

 

Speelruimte voor een missie 

Wanneer spelers een missie spelen, is de grootte van de speelruimte 

van belang om het spel speelbaar te houden.  Een gebied van 90 op 90 

cm is meestal het beste. 

 

De verschillende missies 

De regels voor de missies staan beschreven in drie grote onderdelen : 

de missie klaarzetten, speciale regels en doelen.  De bedoeling van elk 

onderdeel wordt hieronder beschreven:  

De missie klaarzetten : In dit onderdeel worden de schipkaarten en 

optiekaarten voor beide spelers uitgelegd.  (Tenzij je de 

standaardregels gebruikt om eskaders op te bouwen, gebruik je de 

regels ‘eskaders bouwen tijdens missies’ zoals hieronder aangegeven.)  

In de fase ‘stel je troepen samen’ neemt elke speler de schipkaarten en 

optiekaarten, aangegeven tussen de haakjes achter de naam van de 

piloot.  Dit onderdeel voorziet ook gedetailleerde instructies om tokens 

en obstakels te plaatsen tijdens het klaarzetten.  Je gebruikt deze 

instructies, zelfs wanneer je ‘eskaders bouwen tijdens missies’ gebruikt. 

Speciale regels : In dit onderdeel staan de bijzondere regels die tellen 

tijdens deze missie.  Deze regels moeten gevolgd worden en gaan voor 

op de standaardregels. 

Doelen : In dit onderdeel staat wat elke speler moet bereiken om deze 

missie te winnen.  De spelers kunnen alleen winnen wanneer ze het 

doel bereiken dat hier voor hen beschreven staat.  Spelers winnen niet 

wanneer ze gewoon alle schepen van hun tegenstander vernietigen, 

tenzij dàt het doel is van de missie.   

 

Eskaders bouwen tijdens missies 

Behalve de schepen te gebruiken die staan opgelijst bij ‘De missie 

klaarzetten’ kunnen spelers overeenkomen om hun eigen schepen en 

opties te gebruiken. 

De spelers moeten dan een totaal aantal eskaderpunten afspreken.  Ze 

kiezen schip- en optiekaarten volgens dit nieuwe, afgesproken getal (zie 

‘Eskaders samenstellen’ op pagina 18-19).   

De scenario’s uit dit boek speel je best met 100 eskaderpunten.  Indien 

de spelers slechts de drie schepen uit deze basisdoos bezitten, spelen 

ze beiden best met 31 eskaderpunten.  De speler die met het Keizerrijk 

speelt, kiest eerst uit de stapel optiekaarten. 

Bij het begin van het spel (voordat het spel wordt klaargezet) heeft de 

speler met het laagste aantal eskaderpunten het initiatief.  Indien beide 

spelers evenveel eskaderpunten hebben benut of indien ze gewoon de 

schepen gebruiken, voorgesteld door de missie, dan heeft de speler die 

het Keizerrijk speelt, het initiatief (zie ‘Initiatief’ op pagina 16).   

 

Beperking op onderdelen 

Spelers zijn uiteraard beperkt tot de componenten 

(tokens, schepen, kaarten, ...) die ze in deze doos 

vinden.   

Indien spelers meer tokens nodig hebben, dan waarover 

ze beschikken, mogen ze die natuurlijk aanvullen met 

andere voorwerpen zoals munten of parels. 

Indien de spelers met meer dobbelstenen moeten 

gooien dan ze bezitten, hou dan het gegooide resultaat 

in je achterhoofd voordat je de dobbelstenen opnieuw 

opneemt om ze te hergebruiken.  De worpen die je moet 

uitvoeren om aan je totaal aantal stenen te komen, tellen 

natuurlijk als worpen die je opnieuw mag rollen dankzij 

bijvoorbeeld acties.   

Indien er, hoe onwaarschijnlijk ook, geen schadekaarten 

meer over zijn in de voorraad en de stapel opgebruikte 

schadekaarten, verander dan alle worpen met � in �.  

Zoek een passende vervanging om bijkomende schade 

voor te stellen tot er opnieuw schadekaarten 

beschikbaar zijn. 

 

Missies 
 

Missies zijn een bijzondere manier om het spel te spelen, 

waarbij de vereisten voor een overwinning veranderen en er 

vaak unieke regels en doelstellingen gelden voor deze sessie.  

Nadat je het basisspel geleerd hebt, kunnen spelers deze 

missies spelen om afwisseling te brengen in het spel.   

Voordat de spelers de gebruikelijke stappen ondernemen om 

alles klaar te zetten, volgen ze de volgende stappen :  

1.Kies een missie : Spelers moeten beiden akkoord zijn welke 

missie er gespeeld zal worden.  In dit regelboek staan 3 missies 

(zie pagina’s 22-24). 

2.Kies een schip : Beide spelers moeten overeenkomen om de 

schepen en de opties te gebruiken, zoals beschreven in de 

missie of eigen schepen in te zetten.  In dat laatste geval 

moeten ze de regels gebruiken om eskaders samen te stellen.   

De spelers ondernemen dan de stappen uit pagina 4 met de 

volgende uitzondering : op het moment van de stap ‘Troepen 

opstellen’, moeten de spelers de regels volgen uit de missie, 

onder de naam ‘de missie klaarzetten’. 

Nadat het spel klaargezet is, lees je nog eens de bijzondere 

regels en doelstellingen van deze missie na.  Dan zijn de 

spelers klaar om het spel te spelen. 

 



Missie 1 : Politiek escorte 

De vloot van een senator van de Rebellen, net vertrokken van 

Dantooine, werd onderweg aangevallen en bijna geheel 

vernietigd door het Keizerrijk.  De senator zelf kon ontsnappen 

in een shuttle, maar een verdwaald schot schakelde de 

hyperdrive en de sensoren van het schip uit.  Thans kan de 

senator niet veel anders meer dan gewoon rechtdoor vliegen en 

moet hij geheel vertrouwen op zijn escorte om veilig een 

vriendschappelijk sterrenstelsel te bereiken.   

Jammer genoeg heeft het Keizerrijk reeds een paar 

gevechtstoestellen op pad gestuurd om de overlevenden op te 

sporen.  Het escorteschip moet nu de senator beschermen 

totdat hij in veiligheid is, maar de Keizerlijken zullen het hem niet 

gemakkelijk maken ... 

De missie klaarzetten 

Rebellen : Rood Eskader Piloot 

Keizerrijk : Academie Piloot, Academie Piloot (gebruik ID-

tokens om de twee te onderscheiden van elkaar zoals uitgelegd 

op pagina 18) 

De speler voor de Rebellen moet het schiptoken van de senator 

plaatsen in reikwijdte 1 vanaf diens rand.  Hij moet het schip 

perfect in het midden plaatsen van de speelruimte, met zijn 

voorkant in de richting van de rand van de Keizerrijkers. 

Leg één ongebruikte Rebellenschipkaart omgekeerd naast de 

schipkaarten die de speler voor de Rebellen gebruikt (zie 

‘Schade voor de senator’ hieronder).  Dan plaatst hij zijn schip 

(schepen) in reikwijdte 2 vanaf diens rand. 

Daarna mag de Keizerlijke speler diens schepen plaatsen in 

reikwijdte 2 vanaf diens rand. 

 

Speciale regels  

• Scores van de senator : Het schip van de senator 
wordt beschouwd als een schip van de Rebellen.  Dat 
betekent dat, wanneer de Rebellenspeler een effect 
geniet voor al zijn vrienschappelijke schepen, ook het 
schip van de senator hieronder valt.  Het heeft een 
‘behendigheid’ van 2 en een ‘romp’ van 6, zoals 
aangegeven op het schiptoken.  (Indien er gespeeld 
wordt met 100 eskaderpunten, heeft het ook een 
schildwaarde van 6.  Gebruik de speurtokens als 
schildtokens.) 

 

• Beweging van de senator : De Rebellenspeler mag bij 
het begin van elke activatiefase één van volgende drie 
bewegingen voor het schip van de senator kiezen : �2, 
�1 of �1. Het schip van de senator kan geen bijzondere 
acties ondernemen of aanvallen. 

 

• Schade : Voor elk punt schade dat het schip van de 
senator oploopt, plaats je een schadekaart met de uitleg 
naar onderen bovenop de schipkaart van Rebellen.  
Verander alle �-resultaten voor het schip van de 
senator in � (m.a.w. leg schadekaarten altijd met de 
uitleg naar onderen). 

 

 

Missie 1 klaarzetten 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plaats voor de Keizerlijke schepen 
2. Keizerlijke rand 
3. Plaats voor de Rebellenschepen 
4. Plaats voor het schip van de senator 
5. Rebellenrand 
 
 
 

Acties ter bescherming : Rebellenschepen mogen een actie 

ter bescherming uitvoeren wanneer ze zich in reikwijdte 1 

bevinden van het schip van de senator.  Als ze hiervoor kiezen, 

mag de Rebellenspeler een ontwijktoken plaatsen naast het 

schip van de senator.  Wanneer de senator aangevallen wordt, 

mag die dat token spenderen om een extra ONTWIJK-worp toe 

te voegen aan zijn verdedigingsworp (zie ook ‘Je ontwijktokens 

gebruiken’ op bladzijde 12). 

Er staat geen limiet op het aantal ontwijktokens dat op deze 

manier aan het schip van de senator kunnen worden gegeven. 

Elk Rebellenschip mag echter maar één token schenken per 

beurt.  Op het einde van de beurt moeten alle tokens van het 

schip van de senator verwijderd worden.  

Keizerlijke versterkingen : Tijdens de eindfase, mag de 

Keizerlijke speler één schip ter versterking inzetten, voor elk 

Keizerlijk schip dat die ronde vernietigd werd. Voor elk schip ter 

versterking, neemt hij een ‘Academie Piloot’ schipkaart en legt 

die buiten het spelveld.  Dan plaatst hij een ‘Academie Piloot’ 

schip binnen reikwijdte 1 of 2 van zijn rand in het speelveld en 

mag het schip gebruiken zoals elk ander schip in het spel.  

Doelen voor dit scenario 

Rebellenoverwinning : Het schip van de senator moet het 

speelveld verlaten, via de rand van de Keizerlijken (zie 

‘Vluchten’ op bladzijde 17). 

Keizerlijke overwinning : Vernietig het schip van de senator. 

 

 



Missie 2 : Asteroïde  

Toen Rebellenschepen de Buitengrenzen aan het verkennen 

waren, vonden ze een verborgen Keizerlijke buitenpost! Spijtig 

genoeg vuurde de Keizerlijke buitenpost een ionensalvo af op 

het Rebellenschip en schakelde zo diens communicatie- en 

hyperdrivesystemen uit, voordat de Rebellen hun thuisbasis 

konden waarschuwen.  In een wanhoopspoging vluchtten ze 

naar een asteroïdenveld waar de astromechs proberen de 

systemen te herstellen.  Hopeloos in de minderheid moet het 

schip proberen stand te houden totdat de beschadigde 

systemen gerepareerd zijn, waarna het moet proberen om het 

slagveld te ontvluchten om rapport uit te brengen aan de 

Rebellenleiders!   

De missie klaarzetten 

Rebellen : Luke Skywalker 

Keizerrijk : ‘Night Beast’ en ‘Mauler Mithel’ 

De speler voor het Keizerrijk plaatst zijn schepen in het 

speelveld binnen reikwijdte 1 of 2 vanaf zijn rand.  Hij is niet 

verplicht al zijn schepen aan dezelfde rand van het speelveld te 

plaatsen.  

Daarna plaatst de Rebellenspeler zijn schip (schepen) op gelijk 

welke plaats op het speelveld, zolang het niet binnen de 

reikwijdte 1-3 is vanaf beide randen van het speelveld.  Als hij 

met meerdere schepen speelt, duidt hij één schip aan als het 

gehavende schip.  Hij steekt een speurtoken vast op de basis 

van dat schip.   

Dan plaatst de speler voor het Keizerrijk 6 asteroïdentokens op 

het speelveld.  Hij mag die overal leggen, maar niet binnen de 

reikwijdte 1 van een Rebellenschip of van een ander 

asteroïdentoken.  (Zie het voorbeeld op deze bladzijde voor een 

correcte opstelling.) 

 

Speciale regels 

• Speurrondes : Bij het begin van elke planfase 

(incluis de eerste) neemt de Rebellenspeler een 

speurtoken van de stapel en plaatst het naast 

zijn schipkaart, buiten het speelveld.  Het aantal 

speurtokens geeft het aantal rondes aan. 

• Het gehavende schip : Totdat het gehavende 

schip weer is gerepareerd, mag het alleen 1 of 2 

manoeuvers uitvoeren.  Bij het begin van ronde 

5 is het schip hersteld.  De Rebellenspeler mag 

dit schip nu elk manoeuver naar keuze laten 

uitvoeren en mag proberen te vluchten. 

• Keizerlijke versterkingen : Tijdens de 

eindfase, mag de Keizerlijke speler één schip 

ter versterking inzetten, voor elk Keizerlijk schip 

dat die ronde vernietigd werd. Voor elk schip ter 

versterking, neemt hij een ‘Academie Piloot’ 

schipkaart en legt die buiten het spelveld.  Dan 

plaatst hij een ‘Academie Piloot’ schip binnen 

reikwijdte 1 van één van beide randen in het 

speelveld en mag het schip gebruiken zoals elk 

ander schip in het spel. 

Missie 2 klaarzetten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plaats voor de Keizerlijke schepen 
2. Keizerlijke rand 
3. Plaats voor de Rebellenschepen 
4. Rebellenrand 

 
 
 
 

Noot : Voor spelregels over schepen en asteroïden, lees 

‘obstakels’ op bladzijde 20. 

Doelen voor dit scenario 

Rebellenoverwinning : Het gehavende schip moet het 

speelveld verlaten langs gelijk welke rand van het speelveld in 

ronde 5 of later.  Als het vlucht op deze wijze, is het niet 

vernietigd, maar ontsnapt. 

Elk schip dat vlucht voor ronde 5 of vlucht langs een rand die 

niet de Keizerlijke of Rebellenrand is, wordt beschouwd als 

vernietigd, zoals uitgelegd op bladzijde 17. 

Keizerlijke overwinning : Vernietig het gehavende schip. 

 

 

 

 



Missie 3 : Duister Gefluister  

Keizerlijke verkenners hebben een satelietennetwerk van de 

Rebellen ontdekt, dat noodzakelijk is om hun geheime 

communicatie door het universum te verzekeren.  Wanneer de 

Keizerlijke schepen zo’n sateliet dicht genoeg kunnen naderen, 

kunnen ze de geheime transmissies downloaden en ontcijferen.  

De Rebellen moeten de Keizerlijke schepen lang genoeg 

afhouden zodat voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen 

genomen worden om de data op het netwerk te beveiligen.   

De missie klaarzetten 

Rebellen : Rood Eskader Piloot 

Keizerrijk : Zwart Eskader Piloot; Obsidiaan Eskader Piloot 

De speler voor het Keizerrijk plaatst zijn schepen in het 

speelveld binnen reikwijdte 1 vanaf zijn rand.   

Daarna plaatst de Rebellenspeler een sateliettoken binnen 

reikwijdte 3 en een sateliettoken binnen reikwijdte 2 en zijn 

schip (schepen) op reikwijdte 1 vanaf zijn rand van het 

speelveld.   

Indien de spelers spelen met eskaders van 100 

punten, moet de Rebellenspeler 1 extra sateliettoken 

plaatsen binnen reikwijdte 3 en 1 extra sateliettoken 

binnen reikwijdte 2.   

Elk sateliettoken moet minstens reikwijdte 2 van beide randen 

van het speelveld verwijderd zijn.  Controleer ook dat alle 

sateliettokens op minstens reikwijdte 2 van de andere 

sateliettokens liggen. 

 

Speciale regels 

• Speuren : Wanneer een Keizerlijk schip een 

sateliettoken overlapt, mag die tijdens zijn 

gevechtsfase, in plaats van aan te vallen, het 

token scannen.  Wanneer dat gebeurt, neemt 

de speler, het sateliettoken van het speelveld 

weg en legt die dat op zijn schipkaart.  Zo kan 

hij meerdere sateliettokens scannen. 

Indien een Rebellenschip, een sateliet overlapt 

en het Keizerlijke schip raakt dat Rebellenschip, 

mag het Keizerlijke schip die sateliet ook 

scannen, net alsof hij de sateliet zelf zou 

overlappen. 

Wanneer een Keizerlijk schip wordt vernietigd 

nadat het één of meerdere satelieten gescand 

heeft, leg je alle sateliettokens van diens 

schipkaart terug in de voorraad. 

• Rebellen versterkingen : Tijdens de eindfase, 

mag de Rebellenspeler één schip ter 

versterking inzetten, voor elk Keizerlijk schip dat 

die ronde vernietigd werd. Voor elk schip ter 

versterking, neemt hij een ‘Beginnende Piloot’ 

schipkaart en legt die buiten het spelveld.  Dan 

plaatst hij een ‘Beginnende Piloot’ schip binnen 

reikwijdte 1 van zijn rand in het speelveld en 

mag het schip gebruiken zoals elk ander schip 

in het spel. 

Missie 3 klaarzetten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plaats voor de Keizerlijke schepen 
2. Keizerlijke rand 
3. Plaats voor de satelieten 
4. Plaats voor de Rebellenschepen 
5. Rebellenrand 

 
 
 
 

Doelen voor dit scenario 

Rebellenoverwinning : Vernietig alle Keizerlijke schepen (of 

zorg ervoor dat alle sateliettokens terug naar de voorraad 

verhuizen). 

Keizerlijke overwinning : Nadat alle sateliettokens zijn 

gescand, moet er minstens één Keizerlijk schip, dat effectief ook 

een sateliet scande, het speelveld ontvluchten over de rand van 

de Keizerlijke speler.  Schepen die op deze manier vluchten, zijn 

niet vernietigd, maar ontsnapt.  (Lees ‘Vluchten’ op bladzijde 

17.) 

 

 

 

 

 



Missie 3 klaarzetten 

De spelrondes 

1. Planfase : Elke speler kiest in ’t geheim één manoeuver voor 

elk van diens schepen en duidt dit manoeuver aan op de 

schijf van dat schip. 

2. Activatiefase : Elk schip beweegt en voert één actie uit.  

Eerst moeten alle spelers in oplopende volgorde, volgens de 

pilootvaardigheid, hun schepen bewegen volgens het 

gekozen manoeuver.  Daarna mogen alle schepen een actie 

uitvoeren. 

3. Gevechtsfase : Elk schip mag één aanval uitvoeren.  Alle 

spelers mogen in oplopende volgorde, volgens de 

pilootvaardigheid, één vijandelijk schip aanvallen dat binnen 

bereik ligt.   

4. Eindfase : De spelers verwijderen ongebruikte actietokens 

(behalve de vergrendelde doelwitten) en spelen vaardigheden 

voor de ‘eindfase’ van op de kaarten uit. 

Activatiefase 

1. Schijven tonen 

2. Sjablonen leggen 

3. Manoeuvers uitvoeren 

4. Stress nakijken 

5. Opruimen 

6. Acties uitvoeren 

Gevechtsfase 

1. Doelwit bepalen 

2. Rode dobbelstenen rollen 

3. Rode dobbelstenen aanpassen 

4. Groene dobbelstenen rollen 

5. Groene dobbelstenen aanpassen 

6. Resultaten vergelijken 

7. Schade uitdelen 

Schadekaartendeck 

Totaal aantal schadekaarten : 33 

• Piloot schadekaarten : 8 

• Schip schadekaarten : 25 (Incluis de 7 ‘direct hit’ 

kaarten) 

•  

Reikwijdte gevechtsbonus 

Wanneer je aanvalt met je primaire wapen :  

 

Reikwijdte 1 : +                         Reikwijdte 3 : + 

Acties 
 

Rollen : Neem het �1 sjabloon en beweeg je schip zijwaarts (links of 

rechts) met de voorkant naar dezelfde kant. 

Focussen : Plaats 1 focustoken bij het actieve schip.  Tijdens de 

gevechtsfase spendeer je dat token om alle OOG-worpen te 

veranderen in � wanneer je aanvalt of ONTWIJK-worpen wanneer je 

verdedigt. 

Ontwijken : Plaats 1 ontwijktoken bij het actieve schip.  Tijdens de 

gevechtsfase spendeer je dat token voor 1 extra ontwijkrol bij je 

groene dobbelstenen. 

Doelwit vergrendelen : Plaats 1 blauw doelwittoken bij het actieve 

schip en een rood doelwittoken bij het doelwit dat binnen reikwijdte 

1-3 ligt.  Beide doelwittokens moeten dezelfde letter hebben.   

Indien het schip, dat zijn doelwit vergrendelde, aanvalt, mag die 

speler de tokens spenderen om zoveel dobbelstenen als hij wil  

opnieuw te rollen. 

Manoeuvers  

Op onderstaande tabel staan alle mogelijke manoeuvers die X-wings 

en TIE-fighters kunnen uitvoeren.  Spelers kunnen deze tabel op elk 

moment raadplegen. 

Wanneer een schip een rood manoeuver uitvoert, plaats je een 

stresstoken naast het schip.  Zolang het schip minstens één 

stresstoken heeft, kan het geen ander rood manoeuver uitvoeren én 

geen acties doen (ook geen vrije acties).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een schip een groen manoeuver uitvoert, mag je 1  

stresstoken wegnemen.  Als een schip geen stresstokens meer heeft, 

mag het dezelfde rond opnieuw acties ondernemen. 

 

 

 


