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• 80 Wetenschappersblokjes :

 - 40 Basis wetenschappers (wit)

 - 10 Beginwetenschappers (blauw)

 - 10 Beroemde wetenschappers (groen)

 - 10 Geniewetenschappers (rood)

 - 10 Spionnen (zwart)

Inleiding:
25 mei 1961: De nieuw verkozen president John F. Kennedy geeft een speech aan de natie waarin verschillende cruciale 
punten aan bod komen. Eén van hen is de verovering van de ruimte en meer precies de maan : "Geen enkele natie, die 
zichzelf de leider waant over de andere naties, kan achterblijven in deze race voor de ruimte.” Hij belooft dat tegen het 
einde van het decenium een Amerikaan voet zal zetten op de maan. Dit geeft aanleiding tot een race tussen landen met 
de meest geavanceerde ruimtetechnologie om de eerste te worden die de ruimte verovert.

Doel van het spel:
Je staat aan het hoofd van het ruimteprogramma van één van de naties die meedingen om als eerste de maan te bereiken. Je 
moet je onderzoeksstrategie plannen, briljante wetenschappers inhuren om technische vorderingen te maken en trainingsmissies 
uitvoeren. Dit alles met het ultieme doel om als eerste een man op de maan te zetten ... voor het einde van 1969! 
Jouw successen tijdens deze reis leveren je prestigepunten op. De natie met de meeste punten, wint het spel!

Materiaal:
•10 Onderzoeksborden (2 per natie) • 5 Raketpionnen in twee delen       

(1 per natie)

• 40 Vlagfiches (8 per natie)

• 10 Bonusfiches

• 1 Startspelerfiche

• 1 Spelrondefiche

• 50 Bankbiljetten (30 x “5 miljoen” en 
20 x “1 miljoen”)

• 39 Intelligentiekaarten
• Speelbord

• 5 Dobbelstenen 

• Spelregels
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Spelvoorbereiding:
Zet het spel op zoals aangegeven op de onderstaande illustratie:

• Leg het speelbord in het midden van de tafel.

• Schud de intelligentiekaarten en plaats ze als 
trekstapel op het speelbord.

• De speler die het meeste op de maan is geweest, is de startspeler. In geval van gelijke stand, kies
willekeurig een startspeler. De startspeler neemt de startspelerfiche.

• Sorteer de wetenschappers per kleur (witte,    
groene, rode, blauwe en zwarte blokjes) en plaats 
ze op het bord op de overeenkomstige plaatsen.

• Plaats de spelrondefiche op de plaats "1963" van 
het spelrondespoor op het speelbord.

• Plaats al het geld, de vijf dobbelstenen en de 
bonusfiches naast het bord. Dit vormt de "bank".

• Iedere speler kiest één van de naties en neemt beide 
onderzoeksborden, alle acht vlagfiches en de raket 
van die natie.

• Plaats één van jouw vlagfiches op plaats "2" van het 
scorespoor die rond het speelbord loopt.

• Plaats de tweede vlagfiche op de startplaats van het 
maanmissiespoor.
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Spelverloop: 
1969 wordt over 7 rondes gespeeld. Iedere ronde is opgesplitst in vier fasen :
1. Inkomstenfase
2. Koopfase
3. Missiefase
4. Einde van de ronde
Iedere speler speelt een volledige fase (en alle subfases) voor de volgende speler z'n beurt begint. Elke fase moet 
volledig uitgevoerd zijn door alle spelers alvorens er een volgende fase van start gaat.

1) Inkomstenfase:
Tijdens deze fase krijgt iedere speler geld zoals aangegeven op de huidige plaats op het spelrondespoor (dus in de 
eerste ronde ontvangt iedere speler 12 miljoen).
Opmerking: het geld in de bank is ongelimiteerd.
Nadien, in speelvolgorde, mag iedere speler prestigepunten spenderen om extra geld te verwerven. Elk prestigepunt 
dat je opoffert, levert je 2 miljoen op.  Het maximum aantal prestigepunten die je mag opofferen, staat aangegeven 
op het spelrondespoor (1 voor 1963 en 1964, 2 voor 1965, enzovoort).

2) Koopfase:
In deze fase kunnen spelers wetenschappers inhuren en intelligentiekaarten kopen. In je beurt mag je zoveel 
aankopen doen als je kan betalen in elke gewenste volgorde.

2.1) Huur wetenschappers in:

  Om een wetenschapper in te huren, dien je de kosten te 
betalen zoals aangegeven op het speelbord (in miljoenen) 
voor het type wetenschapper dat je wenst. Je moet de 
wetenschapper onmiddellijk op een vrije plaats in een 
onderzoeksvak van één van je onderzoeksborden plaatsen. 
(zie "wetenschappers" en "appendix" voor details)
  
Belangrijk: elk onderzoeksvak kan slechts twee 
verschillende types wetenschappers herbergen, tenzij ze 
beiden twee witte basiswetenschappers zijn.
Opmerking: De beschikbare wetenschappers zijn 
gelimiteerd door de voorraden in het spel. Indien er geen wetenschappers van een bepaald type 
voorhanden zijn, mag je dit type niet inhuren.

Voorbeeld: De U.S.S.R. wil z'n 

opstijgplatformtechnologie verbeteren. Hij 

huurt eerst 
een groen beroemde wetenschapper  

voor 9 miljoen in en plaatst deze op de bovenste 

plaats van de lanceerplatformkader. Dan huurt 

hij een basiswetenschapper voor 5 miljoen in en 

plaatst deze op de onderste plaats. Hij mocht 

geen tweede beroemde wetenschapper inhuren 

om hier te plaatsen.

2.2) Koop intelligentiekaarten:

  Intelligentiekaarten kunnen gebruikt worden om de resultaten van je missie te verbeteren of om je tegenstanders 
te dwarsbomen. Elke kaart toont een waarde. Ze kunnen enkel tijdens de missiefase gespeeld worden. Je mag de 
kaarten kopen voor 2 miljoen per kaart. Je mag nooit meer dan zes handkaarten hebben, je mag er echter wel 
afleggen vooraleer je meer kaarten koopt. Het aantal kaarten dat je hebt, is niet geheim maar de waarde blijft wel 
verborgen tot je de kaart speelt. Indien de trekstapel uitgeput is, worden de afgelegde kaarten geschud om een 
nieuwe trekstapel te vormen.
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3) Missiefase:
Tijdens deze fase mag de actieve speler één van de beschikbare missies lanceren. Om dit te doen, betaal je de kost 
zoals aangegeven staat op het speelbord (in miljoenen) aan de bank. Plaats je raket op de startplaats van je gekozen 
missie. Je moet geen missie lanceren indien je dit niet wenst (of als je niet kan betalen), maar missies leveren het 
snelste prestigepunten op!

Belangrijk: Je mag elke missie slechts één keer proberen. Indien één van je vlagfiches reeds op een missie staat, mag 
je die missie niet nog eens lanceren (zie "Einde van de ronde").

3.1) Voer missietesten uit:

Eens je een missie hebt gekozen om te lanceren, moet je een missietest uitvoeren door een dobbelsteenrol.
Jouw raket beweegt een aantal plaatsen langs het missiespoor afhankelijk van jouw eindscore van jouw missietest.

Belangrijk : Jouw raket kan nooit onder de eerste of boven de laatste plaats op het missiespoor terechtkomen.
Andere raketten op  het missiespoor hebben geen invloed op jouw missietest. 

Missietest:

Om een missietest te doen, gooi je de vijf dobbelstenen. De kleuren die je rolt, bepalen hoe succesvol je bent :
  Succes! (Groen)
  Neutraal resultaat! (Blauw)
  Mislukking! (Rood)
Tel het aantal successen dat je gooide op en trek het aantal mislukkingen eraf. Dit kan een negatief aantal 
zijn. Neutrale resultaten hebben geen effect. Tel tenslotte bonussen op die je krijgt van onderzoeken op jouw 
onderzoeksborden (zie "onderzoek").
Het uiteindelijke totaal is de eindscore van jouw missietest.

Voorbeeld: De V.S. test zijn raket. Hij rolt 5 dobbelstenen en heeft:

Hij heeft een totaal van 3 successen en 1 mislukking, dus zijn basisscore is 2. Hij heeft 1 wetenschapper in z'n 
maanmodule onderzoekskader, dus krijgt hij +1 succes. Het eindresultaat van z'n missietest is 3.

3.2) Speel intelligentiekaarten:

Nadat je een missietest hebt uitgevoerd en jouw raket hebt bewogen, mogen alle spelers intelligentiekaarten
spelen om de missie te beïnvloeden. Elke missie heeft een intelligentiekost zoals aangegeven op het speelbord. 
Dit is de hoeveelheid intelligentie die nodig is om een raket één plaatsje te verzetten op het missiespoor. Jouw 
tegenstrevers kunnen trachten jouw raket naar beneden te laten gaan en jij kan jouw raket verder de hoogte in 
stuwen door het spelen van deze intelligentiekaarten. 
Beginnend met de speler die links naast je zit en nadien volgens de klok mogen de spelers zoveel 
intelligentiekaarten verdekt spelen als ze willen. Dan kies jij het aantal kaarten dat je wil spelen. Tenslotte
worden alle kaarten opengelegd.
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De intelligentiewaarde van alle kaarten die je tegenstrevers 
speelden, worden opgeteld. Het totaal wordt gedeeld door 
de intelligentiekost van de missie en jouw raket wordt het 
overeenkomstig aantal plaatsen naar beneden gezet op het 
missiespoor. Resterende intelligentie gaat verloren.

Al de kaarten die je zelf speelde, worden opgeteld en gedeeld 
door de intelligentiekost. Je raket beweegt dit aantal plaatsen 
naar boven op het missiespoor. Resterende intelligentie gaat 
verloren.

De spelers mogen openlijk discussiëren welke kaarten ze 
zoeken te spelen (maar zijn niet verplicht om dit te doen).

Al de gespeelde kaarten worden afgelegd.

Voorbeeld: De V.S. probeert de orbitaalmissie, die 

een intelligentiekost van 2 heeft. Na de missietest 

staat z'n raket op plaats "7" van het missiespoor.

De U.S.S.R. en Frankrijk spelen beiden 

intelligentiekaarten om de missie in gevaar 

te brengen. Het totaal van hun kaarten is 5 

intelligentie. Aangezien de intelligentiekost 2 is 

moet de V.S. z'n raket 2 plaatsen terugzetten. (5 ÷ 

2 = 2.5). 1 punt vervalt. De V.S. speelde 2 kaarten 

met een totale waarde van 2. Hij beweegt z'n raket 

1 plaats vooruit (2 : 2 = 1). De raket eindigt op 

plaats "6".

3.3) Win prestigepunten:

Je wint een aantal prestigepunten volgens de eindplaats waar je raket 
terecht komt min het aantal vlagfiches dat reeds op het missiespoor 
lag van vorige rondes (minimum van 0 prestigepunten). Noteer jouw 
prestigepunten op het prestigespoor.

Indien jouw raket laatste staat op het missiespoor op het einde van 
de missie, dan plaats je jouw vlagfiche één plaats vooruit op het 
maanmissiespoor.

Voorbeeld: Frankrijk heeft net z'n 
orbitaalmodulemissie volbracht en 
haar raket staat op plaats "5” . Twee 
andere spelers hadden eerder de missie 
al volbracht, dus zijn er 2 vlaggen op de 
vlagplaats van deze missie. Frankrijk 
wint slechts 3 PP voor de missie (5 – 2 
= 3), maar ze mag haar vlagfiche 1 
plaats op het maanmissiespoor verzetten 
omdat haar raket op de laatste plaats 
stond.

4) Einde van de ronde:

Je moet één van jouw vlagfiches op de vlagplaats van de missie plaatsen die je deze ronde beproefd hebt, zelfs als je 
niet tot de laatste plaats op het missiespoor bent geraakt. Dan verwijder je jouw raket van het speelbord.

Verplaats de spelrondefiche naar het volgende jaar op het spelrondespoor. De startspeler geeft de startspelerfiche aan 
de speler die links naast hem zit.

Einde van het spel:
Het spel eindigt op het einde van de 1969 spelronde.
Iedere speler telt het totaal aantal prestigepunten op. Vergeet niet om prestigepunten voor je wetenschappers toe te 
voegen of af te trekken.
De speler met de meeste prestigepunten is de winnaar! 
Indien gelijke stand, dan wint van deze spelers diegene met het meeste geld. Indien deze spelers dan nog gelijk 
eindigen, delen ze de overwinning.
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Wetenschappers:
Er zijn vijf kleuren wetenschappersblokjes. Elk type van wetenschapper heeft z'n eigen speciale mogelijkheden en 
voordelen. Iedere wetenschapper moet op een lege plaats op een eigen onderzoeksbord (behalve spionnen, zie onder) 
geplaatst worden.
Belangrijk: Elk onderzoekskader kan slechts twee verschillende types van wetenschappers herbergen, behalve als ze 
beiden basiswetenschappers (wit) zijn. Ze hebben de volgende mogelijkheden:

Basiswetenschapper: telt als 1 onderzoeker wanneer je de bonus berekent voor het onderzoekskader 
waarin hij geplaatst is. 
Kost 5 Miljoen. 

Geniewetenschapper: telt als 2 onderzoekers wanneer je de bonus berekent voor het onderzoekskader 
waarin hij geplaatst is.
Kost 11 Miljoen. 

Beroemde wetenschapper: telt als 1 onderzoeker wanneer je de bonus berekent voor het 
onderzoekskader waarin hij geplaatst is. Je wint 3 prestigepunten op het einde van het spel voor iedere 
beroemde wetenschapper op jouw onderzoeksborden.
Kost 9 Miljoen.  

Opgelet: Eens een wetenschapper in een onderzoekskader geplaatst 
is, kan deze nooit meer verplaatst of veranderd worden - zelfs wanneer 
het om een vijandige spion gaat!   

Beginwetenschapper: telt als 1 onderzoeker 
wanneer je de bonus berekent voor het 
onderzoekskader waarin hij geplaatst is. Je 
verliest 2 prestigepunten op het einde van het 
spel voor iedere beginwetenschapper op jouw 
onderzoeksborden.
Kost 3 Miljoen.

Spion: telt als 0 onderzoekers wanneer je de bonus berekent voor het onderzoekskader waarin 
hij geplaatst is. Je verliest 1 prestigepunt op het einde van het spel voor iedere spion op jouw 
onderzoeksborden.
Kost 7 Miljoen.
Dit is het enige type wetenschappersblokje dat je in een 
onderzoekskader van een andere speler kan plaatsen. Je mag een 
spion enkel op een lege plaats op de tegenstander z'n onderzoeksbord 
plaatsen. Wanneer je een spion plaatst, neem je een bonusfiche uit de 
voorraad en leg je het op hetzelfde onderzoekskader van jouw eigen 
onderzoeksbord (enkel indien deze leeg is- je mag slechts 1 bonusfiche 
per onderzoekskader hebben).

Een bonusfiche telt als 1 onderzoeker wanneer de bonus wordt 
berekend voor het onderzoekskader waarin het geplaatst is.

Voorbeeld: Frankrijk beslist om 

een spion in te huren. Ze betaalt 

7 miljoen en neemt een zwart 

blokje van het speelbord. Ze 

plaatst het op een lege plaats van 

het thuisbasis onderzoekskader 

van de U.S.S.R. Ze neemt een 

bonusfiche en plaatst deze op de 

eigen thuisbasis onderzoekskader. 

Vanaf nu telt dit als 1 onderzoeker 

voor haar thuisbasis onderzoek.

Voorbeeld:  De V.S. heeft een geniewetenschapper en een beginwetenschapper in z'n intelligentiekader geplaatst. Hij heeft een totaal van 3 onderzoekrs (2 + 1 = 3), dus kan hij elke ronde 3 gratis intelligentiekaarten trekken. Maar op het einde van het spel zal hij 2 PP verliezen voor z'n beginner.
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Onderzoek:
Iedere speler heeft z'n eigen twee onderzoeksborden, elk met een aantal onderzoekskaders. Je mag maximaal 
2 wetenschappers en 1 bonusfiche in zo'n kader hebben. Elk onderzoekskader levert een verschillend 
voordeel op, gebaseerd op de "onderzoekswaarde" van de wetenschappers die je in het kader hebt:

Intelligentie: Iedere onderzoeker 
hier laat je toe om elke ronde één 
intelligentiekaart gratis te trekken 
tijdens de inkomstenfase.

Ruimtevaart: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"ruimtevaart"symbool toont.

Verzekering: Iedere onderzoeker 
hier betaalt je 3 miljoen voor elke 
mislukking die je hebt op het einde 
van een missietest (na eventueel 
herrollen).

Orbitaalmodule: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"orbitaalmodule"symbool toont.

Robotica: Iedere onderzoeker hier 
reduceert elke ronde de kost van de 
eerste wetenschapper die je inhuurt 
met 2 miljoen. 

Lanceerplatform: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"lanceerplatform"symbool toont.

Simulatie: Iedere onderzoeker hier 
laat je toe om één dobbelsteen te 
hergooien tijdens een missietest. Je 
moet het resultaat van de tweede 
poging aanvaarden.

Maanmodule: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"maanmodule"symbool toont.

Investeerders: Iedere onderzoeker 
hier reduceert elke ronde de kost 
van elke missie met 2 miljoen (met 
een minimum van nul). De kosten 
van de maanmissie worden niet 
gereduceerd.

Vectorraket: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"vectorraket"symbool toont.

Thuisbasis: Iedere onderzoeker hier 
laat je toe om één neutraal resultaat 
te veranderen in een succes tijdens 
jouw missietest.

Technologie: Je wint +1 succes 
voor elke onderzoeker hier wanneer 
je een missie uitvoert die het 
"technologie"symbool toont.
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De maanmissie
De grootste (en die de meeste prestigepunten oplevert) missie is de maanmissie bovenaan het speelbord. Net zoals 
andere missies mag je deze missie slechts één keer proberen maar je kan een vliegende start nemen als je succesvol 
bent in de kleinere missies.

Elke keer als je een missie volbrengt met jouw raket op de laatste plaats van het missiespoor, mag je jouw vlagfiche 
een stap vooruit zetten op het maanmissiespoor. Wanneer je beslist dat het tijd is voor de maanmissie, plaats je jouw 
raket op dezelfde plaats als je vlagfiche.

De maanmissie wordt op dezelfde manier behandeld als de andere missies (hou er rekening mee dat deze al de zes 
onderzoekssymbolen heeft). De maanmissie levert veel prestigepunten op, dus is het een goede strategie om je goed 
voor te bereiden vooraleer je de missie aanvangt!

Anatomie missie

Laatste vak

Startplaats

Intelligentiekost

Missiekost

Onderzoekssymbolen die 
bonussen opleveren

Vak voor vlag

Anatomie onderzoekskader

Overzicht effectVak voor bonusfiche

Vakken voor 
wetenschappers

Onderzoekssymbool

APPENDIX:


