met Stone Age

alleen speelbaar

Stone Age - Mit Stil zum Ziel
Hans-im-Glück, 2011
Michael TUMMELHOFER
2 - 5 spelers vanaf 10 jaar
± 120 minuten

Spelvoorbereiding

Spelmateriaal
-

1 speelbord
1 individueel spelersbord per
speler
10 zwarte personen uit hout
3 zwarte markers uit hout
(2 kleine, 1 grote)
4 kleine markers in vier kleuren
10 sieraden (tand) uit hout
5 sieraden (ring) uit hout
9 nieuwe gebouwentegels
6 nieuwe hutten
9 nieuwe beschavingskaarten
5 100/200 puntentegels

1. Het speelbord wordt op de
tafel gelegd. Het nieuwe bord
wordt, zoals hier wordt aangegeven,
op het speelbord gelegd.

2. Bij de voedingsfiches
worden de 10 sieraden
(tand) en de 5 sieraden
(ring) op het jachtgebied
bij de voorraad gelegd.

12. - 13. Hier zijn er geen wijzigingen
t.o.v. de voorbereidingen bij het basisspel.

11. Iedere speler ontvangt 1 spelersbord. Hierop zet hij 5 personen in
zijn kleur, 12 voedselfiches en
1 sieraad (tand) uit de voorraad.

10. Iedere speler kiest een kleur en
plaatst telkens 1 marker van zijn
kleur op de velden 0 van het
scorespoor (linksboven, grote
marker), de voedseltabel
(linksonder, kleine marker) en de
handelaarstabel (rechts naast de
voedingstabel, kleine marker).
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9. De 9 nieuwe gebouwentegels

worden met de oude
gebouwentegels verdekt zeer grondig gemixt. Uit alle gebouwentegels worden nu 5 stapels met elk 7 gebouwen gevormd.
Voor elke medespeler wordt 1 stapel naast het speelbord
klaargelegd (de resterende stapels en gebouwentegels worden
ongezien terug in de doos gelegd. Telkens de bovenste tegel van
elke stapel wordt blootgelegd. De extra gebouwentegels (nieuwe
hutten) vormen nog een uitzondering (zie pagina 7).
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3. - 7. Er zijn geen
wijzigingen t.o.v. het
basisspel.

De 100/200 puntentegels
worden klaargelegd.
Bereikt een speler 100
punten dan neemt hij zo
een puntentegel en legt de
tegel op de zijde met de
100. Bereikt hij de 200
punten dan draait hij de
tegel op de zijde van de
200.

Met stijl naar het doel
Vele moeizame dagen en maanden had het gekost om
het dorp helemaal op te bouwen.
Een nieuwe generatie kwam er aan en er moest
steeds voor het broodnodige voedsel worden gezorgd.
Zeer mooie en prachtige, maar ook erg praktische
hutten werden gebouwd. Veel zweet en meermaals
ook een dosis geluk was er nodig om de noodzakelijke
grondstoffen te vinden.
Maar de tijden veranderden. Aanvankelijk smukten de
mensen zich nog op met gewone tanden van gejaagde
dieren die ze om de hals hingen. Maar meer en meer
begonnen ze deze objecten om te vormen en te vijlen
naar kammen, ringen en armbanden. Het duurde dan
ook niet lang of het gerucht van deze ontwikkeling
verspreidde zich in de omliggende gebieden. Hier en
daar doken ook handelaars op. Zij boden niet alleen
goederen aan maar enkelen vestigden zich in het dorp
en richtten er een handelspost op.
Nu is het aan de spelers om met deze nieuwe
mogelijkheden rekening te houden en op de oude
bekende manier het eigen dorp uit te bouwen.

8. De 9 nieuwe beschavingskaarten worden verdekt zeer
grondig gemixt met de oude
beschavingskaarten en als
verdekte stapel naast het speelbord klaargelegd.
Daarna worden de bovenste 5
kaarten blootgelegd en, te
beginnen van rechts, in die vijf
velden van nu gelegd.
Dit geldt bij elk spelersaantal.
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Wat blijft bestaan ?
Wat is nieuw ?
Wat blijft bestaan ?
Alle spelregels van het basisspel blijven bestaan. Dat betekent dat men het spel niet
nog eens moet aanleren.

Wat is nieuw ?
De uitbreiding naar 5 spelers
Men kan Stone Age nu ook met vijf spelers spelen. Een extra bord en ook personen en
markers voor de vijfde speler zijn beschikbaar. Uiteraard kan men ook met minder
personen spelen. De wijzigingen voor 4, 3 of 2 spelers vindt men op pagina 7.
1 tand = 1 sieraad De sieraden
1 ring = 3 sieraden Nu zijn er ook sieraden te vinden in de landen van het stenen tijdperk. Tanden die
voor 1 sieraad en ringen die
voor 3 sieraden tellen. Tanden en ringen kunnen
te allen tijde in de voorraad worden geruild.

Voorbeeld
De speler heeft 1 ring en 2 tanden voor zich op het spelersbord
liggen. Hij heeft dus in totaal 5 sieraden liggen.
De spelers kunnen met sieraden nieuwe bijzondere gebouwen en kaarten verwerven.
Als extra kan er ook met sieraden worden geruild. De spelers kunnen de sieraden
verkrijgen bij het jagen en bij de nieuwe plaats in het dorp, de handelszaak.
Sieraden zijn er oneindig voorhanden. Zou het zeldzame geval zich voordoen dat er niet genoeg
sieraden zijn, mag men zich behelpen met eigen ringen, tanden en kettingen.

sieraden = geen
grondstof en dus
ook geen zegepunt
aan het einde van
het spel

Sieraden is geen grondstof en is ook geen voeding ! Dit betekent dat sieraden noch
direct voor de aankoop van beschavingskaarten, noch direct voor het bouwen van
gebouwen, die door dit symbool zijn
gekenmerkt, kunnen worden gebruikt.
Ook kunnen sieraden geen persoon
voeden en leveren aan het einde van het spel
ook geen zegepunten op voor de speler.

Het nieuwe speelbord
Dit nieuwe speelbord biedt mooie en nieuwe mogelijkheden.
Aanleunend bij de spelregels van het basisspel, volgen nu punt voor
punt de wijzigingen die op het nieuwe bord hun beslag kennen.

1. De spelers brengen beurt na beurt hun personen op het speelbord
Handelszaak:
2 personen
inzetten

HANDELAAR (Het dorp wordt met deze plaats uitgebreid)
Zoals bij de hut in het basisspel kunnen ook hier bij de handelaar slechts
precies 2 personen van dezelfde speler worden ingezet.

Voorbeeld
Groen plaatst 2 personen bij de handelaar. De handelaar kan in deze
ronde door geen van de andere spelers worden bezocht.
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JACHTGEBIED
Hier ligt nu, extra bij het voedsel, ook de voorraad van de
sieraden. De spelers kunnen hier, zoals in het basisspel,
zoveel personen inzetten als zij zelf willen.

BESCHAVINGSKAARTEN
Een nieuwe (en vijfde) plaats voor beschavingskaarten is nu voorzien.
Een speler kan de beschavingskaart die daar ligt, zoals in het basisspel,
met precies 1 persoon bezetten.

JACHTGEBIED:
Een aantal personen
naar keuze inzetten.

PER KAART
1 persoon inzetten

Voorbeeld
Rood zet 1 persoon op de 5de beschavingskaart. Hiermee is deze kaart
bezet. De overige 4 beschavingskaarten kunnen, zoals gewoonlijk, door
andere of door dezelfde speler worden bezet.
GEBOUWEN

Deze 5 stapels (bij 5 spelers) met gebouwentegels
worden buiten het speelbord, onder hun vorige
positie van het basisspel, klaargelegd.
Om het eigenlijke verloop van het spel voortaan ook zeer
overzichtelijk te houden, hebben wij het dorp en de
beschavingskaarten niet gescheiden.

Per persoon 1 stapel
klaarleggen.
Per gebouw 1
persoon inzetten.

De spelers kunnen alle gebouwen met precies 1
persoon bezetten (zie ook het basisspel)

2. De spelers drijven handel met hun personen
(zie de regels van het basisspel)

HANDELAAR

DE HANDELAAR
De speler zet zijn personen terug op zijn spelersbord en
gaat met zijn marker op de handelaarstabel 2 velden
naar voor. Hij ontvangt onmiddellijk 2 sieraden.
Telkens als de speler op de handelaarstabel vooruit
gaat, om het even of het 1 of 2 velden is, ontvangt hij
2 sieraden.

HANDELAAR
Onmiddellijk
2 sieraden nemen
en het ruilen
verbeteren.

HET RUILEN
Door het vooruitgaan op de handelaarstabel heeft de
speler de mogelijkheid, in de loop van het spel te ruilen.
Zolang zijn marker op het veld 0 van de handelaarstabel staat, mag hij niet ruilen.
RUILREGELS

De speler mag ...
¸ ... ruilen zodra zijn marker minstens tot op veld 1 van de handelaarstabel is
vooruit gegaan.
¸ ... alleen ruilen om 1 beschavingskaart of 1 gebouwentegel te verwerven.
¸ ... hierbij sieraden en grondstoffen naar eigen keuze ruilen.
¸ ... afhankelijk van de positie van zijn markers op de handelaarstabel, 2 tegen 1,
1 tegen 1 of 1 tegen 2 ruilen.
¸ ... ook ruilen als er in deze ronde geen persoon op de plaats van de handelaar
is gezet.
¸ ... slechts éénmaal in zijn speelbeurt ruilen.
Als de marker van de speler zich op de velden 1 - 3
bevindt, dan kan de speler in de verhouding 2 tot 1
ruilen. Dat betekent dat hij 2 sieraden, 2 grondstoffen
of 1 sieraad en 1 grondstof kan afgeven en daarvoor
1 ingrediënt naar keuze ontvangt dat hij nodig heeft
voor de koop.
Zowel grondstoffen en sieraden
Grondstoffen zijn: hout
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, baksteen

VELD 1 - 3:
Ruilverhouding
2 tot 1

beschouwen wij als ingrediënten.
, steen
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Voorbeeld van een ruil 2:1
De marker van de blauwe speler bevindt zich op veld 2 van de handelaarstabel.
Hij kan dit gebouw verwerven. Hij heeft 3 sieraden
, 1 baksteen
en 1 steen
in zijn voorraad. Het ontbreekt de speler dus nog aan 1 steen
.
De ruilactie van de speler: Hij geeft 2 sieraden af
en neemt 1 steen .
Blauw heeft nu alle ingrediënten, geeft deze af en neemt het gebouw.
VELD 4 - 8:
Ruilverhouding
1 tot 1

Als de marker van de speler zich op de velden 4 - 8
bevindt, dan kan de speler in de verhouding 1 tot 1
ruilen. Dat betekent dat hij 1 sieraad of 1 grondstof in
1 ingrediënt naar keuze kan ruilen dat hij nodig heeft
voor de koop.

Voorbeeld van een ruil 1:1
De marker van de gele speler bevindt zich op veld 5 van de handelaarstabel.
Hij kan dit gebouw verwerven. Hij heeft 2 hout
en 1 baksteen
in zijn
voorraad. Het ontbreekt de speler dus nog aan 1 goud
.
De ruilactie van de speler: Hij geeft 1 hout af
en neemt 1 goud
.
Geel heeft nu alle ingrediënten, geeft deze af en neemt het gebouw.
VELD 9 of 10:
Ruilverhouding
1 tot 2

Als de marker van de speler zich op de velden 9 of 10
bevindt, dan kan de speler in de verhouding 1 tot 2
ruilen. Dat betekent dat hij 1 sieraad of 1 grondstof in
2 ingrediënten naar keuze kan ruilen dat hij nodig heeft
voor de koop.
UITZONDERING: Als de speler in dit geval een overbetaling
zou doen, ontvangt hij geen grondstoffen of sieraden terug.

Voorbeeld van een ruil 1:2
De marker van de groene speler bevindt zich op veld 10 van de
handelaarstabel. Groen kan deze beschavingskaart verwerven.
Het ontbreekt de speler dus nog aan 2 grondstoffen.
De ruilactie van de speler: Hij geeft 1 sieraad af en neemt 2 grondstoffen
naar keuze. Groen heeft nu alle ingrediënten, geeft deze af en neemt de
beschavingskaart.
VOEDSEL en
SIERADEN via de
jacht verwerven.

DE JACHT en DE SIERADEN
De spelers kunnen nu bij de jacht ook sieraden verwerven.
De speler, die zijn personen op het jachtgebied heeft geplaatst,
dobbelt zoals gewoonlijk met zoveel dobbelstenen als het aantal
personen op het jachtgebied. Voor telkens 2 dobbelsteenogen kan de
speler nu ofwel 1 voedselfiche ofwel 1 sieraad nemen.

Voorbeeld
Speler Groen heeft 5 personen in het jachtgebied gezet.
Hij dobbelt met 5 dobbelstenen en behaalt een som van 17 met
zijn dobbelsteenogen. Hij mag nu 8 voedselfiches en/of sieraden
nemen. Hij besluit om 5 voedselfiches en 3 sieraden te nemen.

som 17 =
5 voedsel
+ 3 sieraad

Het verwerven van beschavingskaarten op het nieuwe veld.
Het nieuwe VELD
voor 1
beschavingskaart.
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Als de speler de beschavingskaart op dit veld wil verwerven, moet hij
3 sieraden (3 tanden of 1 ring) afgeven. De speler geeft 3 sieraden af,
zet zijn persoon terug op zijn spelersbord en legt de kaart op de
aflegplaats. Het bovenste deel op de kaart ontvangt de speler meteen
of respectievelijk in de loop van het spel (zie ook pagina 8).
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Als de speler dit heeft uitgevoerd, kan hij 3 extra sieraden
afgeven en hiervoor de bovenste beschavingskaart van de
verdekte stapel bij zich nemen. Deze kaart telt dan
uitsluitend voor de slotwaardering. Dat betekent dus dat hij
het bovenste deel van de kaart niet kan gebruiken.

BONUSKAART
(alleen voor de
slotwaardering)
bij de afgifte van
3 extra sieraden.

BELANGRIJK
De speler kan deze extra verdekte beschavingskaart pas
verwerven als hij voordien de open beschavingskaart op
dit veld voor 3 sieraden heeft verworven.
De speler kan deze extra kaart dus enkel maar verwerven
na het verwerven van de open kaart !

Einde van het spel
Het spel eindigt wanneer aan het begin van de ronde de
beschavingskaarten niet meer op de 5 openliggende plaatsen
kunnen worden aangevuld of wanneer 1 gebouwenstapel leeg is.

Nieuwe ronde en
wijzigingen bij 4, 3 of 2 spelers

WIJZIGINGEN voor
2 - 4 spelers

Zoals in het basisspel worden de beschavingskaarten eventueel naar rechts geschoven en de vrije plaatsen
worden aangevuld met de kaarten van de verdekte stapel. Hierbij wordt de kaart op de 5de plaats van het
nieuwe speelbord op het basisspeelbord gelegd.
Bij 4 spelers mogen slechts 3 van de 4 plaatsen (gereedschapsmaker, hut, akkers en handelaar) worden bezet.
De vierde plaats blijft dus onbezet. Uiteraard kan dat in iedere ronde een andere plaats zijn.
In een spel met 3 of 2 spelers mogen slechts 2 van de 4 plaatsen (gereed-schapsmaker, hut, akkers en
handelaar) worden bezet. De derde en de vierde plaats blijft dus onbezet. Uiteraard kan dat in iedere ronde een
andere plaats zijn.
Alle overige spelregels blijven gelden.

De extra hutten
Algemene regels

houthut

leemhut

steenhut

peutertuin werkplaats

serre

De nieuwe hutten worden met de bestaande gemengd. Vervolgens worden bij 5 spelers 8 gebouwen,
bij 4 spelers 15, bij 3 spelers 22 en bij 2 spelers 29 gebouwen verdekt weer in de doos gelegd.
De overblijvende gebouwen worden in gelijke stapels van telkens 7 kaartjes op het speelbord gelegd.

Houthut

Peutertuin

Dit gebouw brengt de speler elke ronde bij het begin
van de tweede etappe één hout op. Tevens ontvangt
hij bij het verwerven 3 zegepunten.

Wanneer een speler dit gebouw verwerft, ontvangt hij
onmiddellijk en éénmalig een extra persoon op zijn
spelersbord. Tevens ontvangt hij bij het verwerven
5 zegepunten.

Leemhut
Dit gebouw brengt de speler elke ronde bij het begin
van de tweede etappe één baksteen op. Tevens
ontvangt hij bij het verwerven 4 zegepunten.

Steenhut
Dit gebouw brengt de speler elke ronde bij het begin
van de tweede etappe een steen op. Tevens ontvangt
hij bij het verwerven 5 zegepunten.
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Werkplaats
Wanneer een speler dit gebouw verwerft, ontvangt hij
onmiddellijk en éénmalig een gereedschap op zijn
spelersbord. Tevens ontvangt hij bij het verwerven
5 zegepunten.

Serre
Wanneer een speler dit gebouw verwerft, gaat hij
onmiddellijk en éénmalig een plaats vooruit op de
voedingstabel. Tevens ontvangt hij bij het verwerven
5 zegepunten.
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Een overzicht van de nieuwe
beschavingskaarten en gebouwentegels
De beschavingskaarten
De spelregels voor de kaarten blijven bestaan. Er zijn nu enkele nieuwe kaarten die hierna
worden uitgelegd.

Het onderste kaartendeel

(groen en zandkleurige achtergrond voor de slotwaardering)

Groene achtergrond
Nu zijn er 18 kaarten
Het sieraad is een nieuw cultuursymbool dat zich met alle andere cultuursymbolen laat
met groene achtergrond, combineren. Een speler kan nu tot 9 verschillende cultuursymbolen verzamelen. Als de speler
waarvan 2 met nieuw
daarin lukt, ontvangt hij 9 x 9 = 81 punten in de slotwaardering.
cultuursymbool.

Zandkleurige achtergrond

Nu zijn er 27 kaarten
met zandkleurige
achtergrond, waarvan
7 handelaars op
5 kaarten.

Slotwaardering: Het aantal handelaars wordt met de stand van de marker op de
handelaarstabel vermenigvuldigd.

De speler heeft 4 handelaars en zijn marker staat op
positie 7 van de handelaarstabel, dat geeft een totaal
van 4 x 7 = 28 punten.

Het bovenste kaartendeel

(te gebruiken in de loop van het spel)
De volgende kaarten worden onmiddellijk
afgehandeld zodra een speler de kaart
verwerft:

1 verdekte kaart
1 grondstof
naar keuze

Dobbelsteenrand 'Met stijl' (4 kaarten)
Deze kaarten worden gebruikt zoals in het
basisspel.

2 sieraden
2 voedselfiches

Handelaarsrand (2 kaarten)

De marker op de
handelaarstabel
1 veld vooruit
zetten.
Een volgende figuur
van zijn
kleur uit de
algemene
voorraad in
zijn dorp
zetten.

De speler gaat onmiddellijk met zijn marker op
de handelaarstabel 1 veld vooruit en neemt
2 sieraden uit de voorraad.

De gebouwentegels
De nieuwe gebouwentegels worden precies zo behandeld als de andere gebouwentegels.
Ã Voor deze gebouwen ontvangt de speler 4 zegepunten per sieraad dat hij afgeeft.
Hij kan maximaal 4 sieraden afgeven.
Ã De speler trekt onmiddellijk de bovenste beschavingskaart van de verdekte
voorraadstapel. Met het bovenste deel van deze beschavingskaart wordt geen rekening
gehouden.
Ã De speler dobbelt onmiddellijk met zoveel dobbelstenen als het aantal deelnemers aan
het spel. Het effect is hetzelfde als bij de kaarten met de dobbelsteenrand 'Met stijl' (zie
hierboven).
Ã Om deze gebouwentegels te verwerven, plaatst een speler, zoals gewoonlijk, één van
zijn personen op de grote ring:
Als een speler één of meer van deze gebouwen aan het begin van een ronde voor zich
heeft liggen, kan hij daar personen inzetten (zie basisregels).
Elk van deze gebouwentegels biedt plaats voor 1 tot 3 eigen personen:
Als de speler handel drijft met zijn personen (zie de basisregels) dobbelt hij voor de hier
ingezette personen zoals voor de anderen. Hij ontvangt hiervoor hout respectievelijk
goud, maar voor een verbeterde koers. Hout kost de speler nu maar 2 in plaats van 3
en goud maar 5 in plaats van 6 dobbelsteenpunten. De speler kan het dobbelsteenresultaat met werktuigen verbeteren.
De speler kan als extra alle andere plaatsen zoals gewoonlijk bezetten en benutten.
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