Tijdens het 2/3de van de 19de eeuw, was er een snelle ontwikkeling van het spoortransport op gang gekomen.
Over de hele wereld groeiden de spoorwegnetwerken en de stoommachines versnelden de vooruitgang. Zo’n 175
jaren geleden, op 7 december 1835 om exact te zijn, begon de eerste Duitse trein aangedreven door een
stoommachine passagiers en goederen te transporteren tussen Nuremberg en Fürth. In de Engelse regio’s van
Wensleydale begon het transport van goederen over spoorwegen 13 jaren later.
First Train to Nuremberg is een herwerkte uitgave van Last Train to Wensleydale.
Je neemt de rol van een spoorwegpromotor op, gesteund door de investeringen van honderden lokale
landeigenaren. Jouw doel is om verbindingen te bouwen waaruit winst wordt gemaakt door het transporteren
van passagiers en goederen. Geld is echter niet het enige middel dat je nodig hebt. Vele lokale mensen zullen
zich verzetten tegen jouw plannen en enkel met invloed in de regering zal je op hun land mogen bouwen.
Jouw bedrijf is veel te klein om zelf treinen te maken maar door relaties met de grote bedrijven zal je
tweedehands locomotieven en wagons kunnen aanschaffen. Je zal ook op goede voet moeten staan met de twee
lokale spoorwegmaatschappijen. Zonder hun steun zal je niet met hun netwerken kunnen koppelen noch zal je
de verkoop van jouw spoorwegen kunnen onderhandelen zodra ze niet meer rendabel zijn (en dat zullen ze zeker
worden). Dankzij First Train to Nuremberg kunnen twee speler nu ook volledig genieten van dit buitengewoon
treinspel. In plaats van kaas en steen zal nu bier en post worden getransporteerd, naast passagiers uiteraard. Er is
een nieuwe uitdaging bij het transporteren van passagiers. Ze kunnen in eerste klas reizen en zullen je dus meer
overwinningspunten opleveren maar aan de andere kant zal je hiervoor duurdere treinen moeten kopen.
Bovendien kan je van de eerste verbinding tussen Nuremberg en Fürth profiteren en extra overwinningspunten
krijgen, die wel eens cruciaal kunnen zijn om het spel te winnen.
Bovendien kan je het originele, of zo goed als, spel Last Train to Wensleydale op de achterzijde van het
speelbord spelen. Enkele kleine wijzigingen van de oorspronkelijke spelregels gaan goed samen met deze kaart
evenals de spelregels van de eerste uitgave.
Onafhankelijk van het aantal spelers en de kaart die je kiest om op te spelen, biedt dit spel steeds nieuwe en
veelvuldige uitdagingen.

SPEL ONDERDELEN
5 witte invloedsschijven

5 bruine invloedsschijven

3 treinen per speler

5 rode invloedsschijven

15 investeringsblokjes per speler

15 sporen per speler

35 rode sporen

25 landheren (wit)

25 rode passagiers

60 witte steen/bier blokjes

60 gele kaas/post blokjes

1 dubbelzijdig speelbord

5 groene invloedsschijven
9 schijven per speler
35 groene sporen

25 groene passagiers
1 rondepion

2 dubbelzijdige extra borden:
Invloed & Spelersvolgorde bord Beschikbare treinen bord

1 stoffen zak
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Invloed & Spelersvolgorde bord
•rood OF groen invloedspunt

invloedspunten•

•aantal spelers
•aantal ronden

spelersvolgorde voor
sporen leggen•

•invloedsvakken

spelersvolgorde voor
treinen kopen/transport•

•rondespoor

spelersvolgorde voor
spelersvolgorde•
regering invloedsspoor•

•winst/verlies spoor

trein invloedsspoor•
rode maatschappij invloedsspoor•
groene maatschappij invloedsspoor•
Beschikbare treinen bord

•aantal spelers

trein•

Maximum aantal •
passagiers per trein

•Maximum aantal
goederen per trein

kost van de treinen•
•overwinningspunt(en) per passagier/goed

hop/bier gebied•

Speelbord
Station met 2 passagiers•

Stations met 1•
groene passagier

•Station met 3 passagiers
•Overwinningspuntenspoor
•Berg
•Stations met 1
rode passagier

berg/steen gebied•

•Nuremberg
noord & zuid

dal gebied•
rode bedrijfs-•
stad

•post gebied
•laagland
•kaas gebied

'The South', uitbreidingsgebied•

•groene bedrijfsstad

'The South'•
sporen leggen overzicht•
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Deze spelregels beschrijven uitgebreid hoe het spel te spelen. Je vindt de spel
voorbereiding en een spelregel samenvatting voor een snelle start op het bijvoegsel.

Het spelverloop
‘First Train to Nuremberg’ wordt over vier of vijf ronden gespeeld, afhankelijk van het
aantal spelers en de keuze van kant van het Invloed & Spelersvolgorde bord
waarop wordt gespeeld. Iedere ronde bestaat uit de onderstaande fases. Iedere fase
moet volledig afgewerkt zijn alvorens de volgende fase aanvangt.
1. Investeringsblokjes
2. Invloedspunten
3. Veiling invloedspunten
4. Spelersvolgorde voor sporen leggen, treinen kopen/transport
5. Sporen leggen
6. Treinen kopen en goederen/passagiers transporteren
7. Overwinningspunten en winst/verlies
8. Spelersvolgorde
9. Overnames
10. Einde van de ronde

1. Investeringsblokjes
2. Invloedspunten
3. Veiling invloedspunten
4. Spelersvolgorde voor sporen leggen,
treinen kopen/transport
5. Sporen leggen
6. Treinen kopen en goederen/passagiers
transporteren
7. Overwinningspunten en winst/verlies
8. Spelersvolgorde
9. Overnames
10. Einde van de ronde

FASE 1: INVESTERINGSBLOKJES

Een investeringsblokje stelt een groot kapitaal voor. Dit kapitaal bestaat uit bijdragen
van lokale landeigenaren en zakenmannen die het voordeel van de nationale spoorwegverbindingen inzien.

Elke speler neemt 12 investeringsblokjes
uit zijn voorraad.

Elke speler neemt nu twaalf investeringsblokjes van zijn eigen kleur uit de voorraad.
Een speler neemt alle resterende investeringsblokjes uit zijn voorraad indien er minder
dan twaalf in zijn voorraad overblijven. Vijftien is het maximum aantal investeringsblokjes dat een speler kan bezitten. Spelers behouden alle investeringsblokjes die ze in
de vorige ronde niet hebben uitgegeven.
FASE 2: INVLOEDSPUNTEN

In de spoorweg zakenwereld hangt succes af van de invloed die je verwerft in verschillende maatschappijen en overheidsambtenaren. Je zal deze invloed gebruiken om een
voorsprong op jouw concurrenten te bekomen.
Er zijn vier invloedskleuren. Je kan invloed hebben in de twee grote spoorweg
maatschappijen in de regio (rood en groen). Dankzij deze invloed zal je spoorwegen
mogen bouwen vanaf hun meest vooraanstaande lokaties en de raad van bestuur overtuigen om het beheer van jouw onrendabele spoorwegen over te nemen. Je hebt ook trein
invloed in de diverse treinfabrieken in het hele land (bruin). Gezien jouw
maatschappij veel te klein is om nieuwe treinen aan te kopen, zal je op deze invloed
rekenen om goede tweedehands locomotieven en wagons te kunnen aanschaffen. Als
laatste heb je invloed in de regering (wit) die je kan gebruiken om landeigenaars, die
tegen jouw bouwplannen gekant zijn, te negeren.
Je verkrijgt invloedspunten in een veiling door het spenderen van investeringsblokjes.
In deze fase zal je zien welke invloedspunten er te koop zullen zijn.
Doe alle invloedsschijven in de zak als je met 3- of 4-spelers speelt. In een spel met 2of 3-spelers worden vier witte, vier bruine, twee rode en twee groene invloedsschijven
in de zak gedaan.
Leg in ieder invloedsvak één blind getrokken invloedsschijf. De in ieder invloedsvak
gelegde schijven worden bij de reeds gemarkeerde schijven op het bord geteld.
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3 tot 4 spelers: doe alle invloedsschijven
in de zak.
2 tot 3 spelers: doe vier witte, vier bruine,
twee groene en twee rode invloedsschijven
in de zak.
Leg in ieder invloedsvak één blind
getrokken invloedsschijf.

FASE DRIE: VEILING INVLOEDSPUNTEN
Spelers bieden in spelersvolgorde totdat
iedere speler een bod in twee
invloedsvakken heeft OF er geen
biedingen meer kunnen gedaan worden.

Minimum bod in de vakken van de bovenste
rij: 3 investeringsblokjes.
Minimum bod in de vakken van de onderste
rij: 2 investeringsblokjes.
Om een andere speler te overbieden, moet je
zijn aantal investeringsblokjes in dat vak
overtreffen.

Duid de invloedspunten aan op de
invloedssporen in oplopende volgorde
van de genummerde invloedsvakken.

Speciaal: Het twee-kleurig invloedspunt in
vak nummer 2 van de Invloed &
Spelersvolgorde bord voor 2 – 3 spelers. De
speler die hier het bod won, moet kiezen
tussen een invloedspunt van de rode of de
groene maatschappij.

Je gaat nu bieden voor de beschikbare invloedspunten. In spelersvolgorde doet
iedere speler één bod uitgezonderd als de speler reeds 2 biedingen liggen heeft. Dit
wordt herhaald totdat iedere speler een bod in twee invloedsvakken heeft OF er geen
biedingen meer kunnen gedaan worden.
Om een bod te doen moet je investeringsblokjes in één van de invloedsvakken plaatsen. Je
kan bieden op een invloedsvak waar reeds blokjes van een andere speler staan, maar
dan moet je zijn aantal blokjes overtreffen. Als je iemand op deze manier overbied,
geef je zijn investeringsblokjes terug. Je kan nooit jezelf overbieden.
Het minimum bod is gelijk aan het aantal vaste invloedspunten in het vak. Zo is
het minimum bod in de vakken van de bovenste rij drie investeringsblokjes daar al
deze vakken drie vaste invloedspunten hebben. Het minimum bod in de onderste
rij is dus twee investeringsblokjes.
Indien een speler reeds in twee vakken aanwezig is en het is opnieuw zijn beurt,
doet hij niets. Het spel gaat verder met de speler die nog maar in één vak aanwezig
is. Maar als nadien één van zijn vakken wordt overgenomen, mag hij opnieuw
bieden van zodra het opnieuw zijn beurt is.
De veiling eindigt van zodra alle spelers in twee vakken aanwezig zijn. De spelers
voegen de verdiende invloedspunten bij hun totaal. Indien een speler al zijn investeringsblokjes in één vak geplaatst heeft, is hij niet enkel dom maar zal hij geen
tweede bod kunnen plaatsen. In dat geval eindigt deze fase ook.
Invloedspunten worden hierna aangeduid op de sporen van het Invloed &
Spelersvolgorde bord. De volgorde waarop deze invloedspunten worden bijgevoegd is
van belang. De invloedsvakken zijn van één tot acht genummerd (bord voor 3 – 4 spelers)
of van één tot zes (bord voor 2 – 3 spelers). De invloedspunten worden in volgorde
van deze nummering bijgevoegd, van kleinste naar grootste nummer. Dus de speler
die het bod in vak ‘1’ won, voegt de invloedspunten van dat vak bij zijn totaal. Daarna
voegt de speler die het bod in vak ‘2’ won de invloedspunten van dat vak bij zijn totaal,
enzovoort.
Je verschuift jouw invloedsschijf naar boven op de verschillende sporen totdat deze
jouw nieuwe totalen aangeven. Daar spelers regelmatig hetzelfde totaal zullen hebben,
moeten deze schijven op elkaar gelegd worden. Indien jouw schijf naar een reeds bezette
waarde moet verplaatst worden, leg je jouw schijf bovenop de stapel reeds aanwezige
schijven. Deze volgorde van stapelen is zeer belangrijk. Als jouw schijf reeds op de
bovenste waarde van een bepaald invloedsspoor ligt, kan je geen invloedspunten van
dat type meer verdienen. Het spoor duidt dus een bovenste limiet van invloedspunten
die je kan behalen aan. Maar jouw schijf komt wel bovenop de stapel schijven te liggen
indien je nog invloedspunten zou verdienen (en je nog niet bovenop de stapel ligt).
Alle spelers nemen hun invloedsblokjes in de invloedsvakken terug en plaatsen die in
hun voorraad.

Bijvoorbeeld:
In vak 2 wordt paars overboden door oranje
met drie investeringsblokjes. Uiteindelijk
wint paars het bod in vak nummer 6 met
twee invloedsblokjes. De invloedssporen
worden op het einde van de fase aangepast.
Voorbeeld voor blauw (voortgaand op de
startpositie 1): hij wint één wit , drie groene
(hij koos voor groen bij het twee-kleurig
invloedspunt) en twee bruine invloedspunten.
Gezien de invloedsvakken in oplopende
volgorde van hun nummers worden geteld en
oranje zijn tweede bruine invloedspunt pas
in vak nummer 5 krijgt, ligt oranje bovenop
blauw.
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FASE VIER: SPELERSVOLGORDE VOOR SPOREN LEGGEN, TREINEN KOPEN/TRANSPORT
De spelersvolgorde voor het leggen van sporen en het transporteren van goederen en passagiers wordt nu bepaald. De spelersvolgorde voor het leggen van sporen wordt bepaald
door het aantal invloedspunten die elke speler in de regering (witte spoor) heeft.
De speler met de meeste invloedspunten in de regering neemt de eerste plaats op de
spelersvolgorde voor “sporen leggen” in. De tweede meeste neemt de tweede plaats
in, enzoverder .
De spelersvolgorde voor treinen
kopen en passagiers en goederen
transporteren wordt bepaald door het
aantal invloedspunten die elke speler
in de treinen (bruin) heeft.
De speler met de meeste invloedspunten in de treinen neemt de eerste
plaats voor “treinen kopen/transport”
in. De tweede meeste neemt de
tweede plaats in, enzoverder.
Als twee of meer spelers evenveel
invloedspunten hebben, krijgt de speler
die bovenop de stapel schijven ligt
voorrang.

Pas de positie van de spelers op de
spelersvolgorde voor “sporen leggen“ en
“treinen kopen/transport” aan volgens
hun positie op de invloedssporen.
In geval van gelijkstand krijgt de speler,
waarvan de schijf het hoogst in de stapel
schijven ligt, voorrang.

FASE VIJF: SPOREN LEGGEN
Tijdens deze fase krijgt iedere speler de kans een spoorweg te leggen. Een spoorweg
is een ononderbroken ketting van sporen met een duidelijk startpunt en zonder
aftakkingen op de ketting (aftakkingen kunnen alsnog ontstaan door te verbinden
met spoorwegen van vorige rondes.
Een spoor moet zodanig gelegd worden dat het de grens tussen twee gebieden kruist.
Slechts één spoor kan op de grens tussen twee gebieden gelegd worden.
De spelersvolgorde voor deze fase is terug te vinden op de spelersvolgorde voor
“sporen leggen”. Tijdens jouw beurt mag je één spoorweg leggen, bestaande uit zo
veel sporen als je zelf wilt (een aantal tussen 0 en maximum 15). Van zodra jouw
spoorweg er ligt, mag de volgende speler in spelersvolgorde een spoorweg leggen.
Van zodra iedere speler de kans gehad heeft een spoorweg te leggen, eindigt de fase
en gaat het spel verder met fase zes.
In de eerste ronde moet jouw eerste spoor vertrekken uit een gebied met een rode of
een groene stad.
In de volgende rondes mag je spoorweg vertrekken uit een gebied met een rode of
groene stad of een gebied waar je sporen reeds mee verbonden zijn. Merk op dat je
kan vertrekken uit een gebied waar reeds twee of meer van jouw eigen spoorwegen
naartoe lopen. Je mag van een reeds aanwezige eigen spoorweg aftakken of samenvoegen
of een reeds aanwezige eigen spoorweg kruisen. Dus aftakkingen kunnen voorkomen
maar je mag geen aftakkingen maken in je spoorweg die je tijdens deze fase legt.
Nadat je klaar bent met sporen leggen, moet je kunnen aantonen dat alle sporen die
je zopas gelegd hebben één ononderbroken spoorweg vormen en deze opeenvolgend
gelegd werden vertrekkend uit één startpunt. Jouw laatste spoor van deze spoorweg
moet niet noodzakelijk in een stad eindigen. Je kan geen sporen leggen vanuit of naar
een berg of een hop gebied.
In het gebied gemarkeerd met ‘�e South’ kunnen sporen enkel vertrekken en niet er
naartoe gelegd worden. Het licht rode gebied ‘�e South’ is gelijkwaardig met de
originele kaart. Als je echter meerdere spelers de kans wil geven om op dit gedeelte
van de kaart te spelen, kan je “�e South” uitbreiden met het donker rode gebied.
Hierbij is de regel nog steeds dat je enkel vanuit ‘�e South’ sporen kan leggen.
Nuremberg Noord en Nuremberg Zuid mogen nooit met een spoor verbonden
worden. Je kan sporen over rivieren leggen alsof ze gewone gebiedsgrenzen zijn.
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Iedere speler mag één ononderbroken
spoorweg, met een duidelijk startpunt en
zonder aftakkingen, leggen.
Later kan een nieuwe aftakking
gestart worden vanop een
bestaande spoorweg.
Slechts één spoor kan op de grens tussen
twee gebieden gelegd worden.

Indien je een spoor vanuit of naar een gebied met een rode of groene stad/station
legt, moet je één invloedspunt van het corresponderende kleur extra betalen bovenop
de normale bouwkost. Als je een spoor naar en nadien uit een gebied met een rode of
groene stad/station legt, betaal je nog steeds slechts één extra invloedspunt (je betaalt
niet dubbel).

Van zodra stations tijdens het spel met het
groene of rode spoorwegnetwerk worden
verbonden, behoren deze bij deze
maatschappij. Als een speler naar of vanuit
een dergelijk station een spoor wil leggen,
moet hij één corresponderend invloedspunt
extra betalen.

Vanaf het begin zijn er twee grote spoorwegmaatschappijen – de ene bedient de rode
en de andere de groene steden. Van zodra één of meer sporen van een speler aan één
van deze twee grote maatschappijen werd verkocht (zie Fase 9 “Overnames”), maken
alle neutrale stations langs deze sporen deel uit van het rode of groene spoorwegnetwerk.
Vanaf nu mag je jouw sporen vanuit deze gebieden of naar deze gebieden leggen,
mits betaling van één extra invloedspunt van het corresponderend kleur. Een stad/
station kan met het spoorwegnetwerk van beide maatschappijen verbonden zijn. In
dat geval moet je één rood invloedspunt EN één groen invloedspunt betalen als je
een spoor vanuit of naar het gebied met deze stad/station wil leggen.
Als er één of meer landheren in het gebied staan waar je een spoor naar toe wilt
leggen, moet je een wit invloedspunt betalen per aanwezige landheer. Hierna worden
alle landheren van dit gebied verwijderd en terug in de doos gelegd.

Bijvoorbeeld:
Oranje moet één groen invloedspunt
(gezien hij start in een groene stad,
Nuremberg South) en twee witte
invloedspunten (omdat er twee landheren
in het gebied staan) betalen.
In een volgende beurt kan hij van zijn
spoorweg aftakken (zelfs lussen maken).

Van zodra de steden Nuremberg en Fürth
voor het eerst met elkaar verbonden worden,
krijgen alle spelers die aan deze verbinding
hebben meegewerkt onmiddellijk één overwinningspunt voor elk eigen spoor in deze
verbinding.

Indien je de Nuremberg kaart gebruikt, kunnen extra overwinningspunten behaald worden.
Van zodra, na het plaatsen van één of meer sporen, de twee steden Nuremberg en
Fürth voor het eerst met elkaar verbonden zijn door een ononderbroken ketting van
sporen, krijgen alle spelers die aan deze verbinding hebben meegewerkt onmiddellijk
één overwinningspunt voor elk eigen sporen in deze verbinding. (Spelers krijgen geen
punten voor sporen in deze verbinding die tot het rode of groene spoorwegnetwerk
behoren). Neem altijd de kortste verbinding tussen Nuremberg en Fürth voor het
tel-len van de overwinningspunten (lussen worden niet geteld). Indien deze
verbinding aftakkingen heeft, krijgt iedere betrokken speler overwinningspunten
volgens het aantal eigen sporen.

Bijvoorbeeld:
Nuremberg en Fürth zijn verbonden. De
betrokken speler zijn oranje (vertrekkend
uit Nuremberg South is de kortste
spoorweg), blauw en paars (dankzij de
aftakking). Oranje wint 5 overwinningspunten, blauw wint 3 overwinningspunten
en paars wint 6 overwinningspunten. Er
worden geen overwinningspunten gegeven
aan de rode maatschappij.
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Nadat je de gewenste spoorweg hebt gelegd, bereken je de totale kost hiervan in
bouwpunten.
De benaming ‘bouwpunten’ zal worden gebruikt om de kost voor het leggen van
sporen te kwantificeren.
De kost om één spoor tussen twee laagland gebieden te leggen, is één bouwpunt.
De kost om één spoor tussen een laagland en een dal gebied te leggen, is twee
bouwpunten (enkel bij gebruik van de Wensleydale kaart).
De kost om één spoor over een rivier te leggen, is twee bouwpunten (enkel bij gebruik
van de Nuremberg kaart).
(Dit is ook weergegeven in de legendes op de kaarten).
Je moet dit bedrag betalen met investeringsblokjes en invloedspunten. Elk
investeringsblokje is één bouwpunt waard. Elk invloedspunt is één bouwpunt waard.
Je moet eerst jouw investeringsblokjes spenderen alvorens je met invloedspunten kan
betalen. Bij het spenderen van invloedspunten beslis je zelf van welk spoor je deze
wilt afne-men en je verplaatst jouw schijf het corresponderend aantal vakjes.

Enkel als je geen investeringsblokjes meer
hebt, mag je invloedspunten spenderen tegen een ratio van 1:1 om de bouwkosten
te betalen.

FASE ZES: TREINEN KOPEN EN GOEDEREN/PASSAGIERS TRANSPORTEREN
Zoals in alle goede treinspellen komt er ooit een moment waarop je werkelijk
dingen zal moeten transporteren. Goederen zijn er in verschillende soorten:
Wensleydale kaart

Nuremberg kaart

Witte blokjes

Steen

Bier

Gele blokjes

Kaas

Post

Passagiers zijn er ook in twee soorten namelijk deze die zich naar een stad van de
rode maatschappij wensen te verplaatsen en deze die zich naar een stad van de groene
maatschappij wensen te verplaatsen. Voordat je goederen en passagiers kan transporteren, moet je treinen aankopen. Jouw maatschappij is echter te klein om zijn
eigen treinen te kunnen bouwen en nieuwe treinen zijn te duur. Daarom ben je genoodzaakt tweedehands locomotieven en wagons aan te schaffen. Om dit te doen,
moet je invloedspunten voor treinen spenderen die de invloed in de grote treinmaatschappijen weergeven.
De spelersvolgorde voor deze fase wordt weergegeven door de spelersvolgorde voor
treinen kopen/transport (zie Fase vier).
Als je tijdens deze fase aan de beurt bent, heb je de keuze tussen één van de volgende
acties:
Eén trein kopen of één goederen blokje/
passagierspion transporteren of passen.

•

Eén trein kopen

•

Eén stuk (goederen of passagiers) transporteren

•

Passen (éénmaal gepast, kan je geen actie meer uitvoeren tijdens deze fase in de
huidige ronde)

Om passagiers of goederen te kunnen transporteren, moet je voordien reeds minstens één
trein hebben gekocht door betaling met invloedspunten voor treinen.
Van zodra iedere speler de kans heeft gehad één actie uit te voeren, wordt diezelfde
procedure herhaald totdat iedere speler zoveel acties heeft uitgevoerd als hij kan of wil. Je
kan dus een trein kopen, daarna goederen en passagiers transporteren, daarna nog
een andere trein kopen, daarna opnieuw goederen en passagiers transporteren,
enzoverder. Op deze manier ben je in staat alles te transporteren dat in deze ronde
kan getransporteerd worden. Deze fase is pas ten einde als alle spelers hebben gepast.
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Een trein kopen: Spendeer invloedspunten
voor treinen volgens de rij; niemand kan
meer dan één trein bezitten uit iedere trein
categorie; elke trein kan slechts door één
speler gekocht worden.
Enkel en alleen als je geen invloedspunten hebt
bij het kopen van treinen, mag je om het even
welke invloedspunten en investeringsblokjes
spenderen aan een ratio van 3:1.

Iedere trein kan het aantal passagiers en
goederen transporteren zoals aangegeven.

Steen/bier blokjes kunnen enkel naar
gebieden, die grenzen aan het gebied
waarop het blokje ligt, getransporteerd
worden.

Kaas/post blokjes en passagiers kunnen
getransporteerd worden indien je een
spoorweg in dat gebied hebt.

Passagiers moeten via jouw eigen
spoorwegen verplaatst worden naar een
stad die behoort tot de maatschappij van
dezelfde kleur.

Indien je ervoor kiest een trein te kopen, moet je een aantal invloedspunten voor
treinen betalen gelijk aan de kost van de trein.
Op het extra Beschikbare treinen bord zijn de beschikbare treinen geordend in zes
rijen waarbij telkens de corresponderende kost vermeld is. In de bovenste twee rijen
kost elke trein drie invloedspunten voor treinen. In de middelste twee rijen kost elke
trein twee invloedspunten voor treinen. In de onderste twee rijen kost elke trein één
invloedspunt voor treinen. Nadat je de trein betaalt hebt door het verminderen van
jouw invloedspunten voor treinen, mag je één van jouw treinen op de trein plaatsen
die je zopas gekocht hebt.
Merk op dat alle treinen gelijktijdig beschikbaar zijn en je niet een bepaalde volgorde
van treinen moet volgen om één te kopen.
Je mag tot maximum drie treinen in een ronde kopen maar slechts één trein per actie.
Je kan nooit meer dan één trein uit elke trein categorie bezitten.
Iedere trein kan slechts door één speler gekocht worden dus kan er slechts één trein
pion per trein op het Beschikbare treinen bord staan.
Gezien het kopen van treinen in dit spel van cruciaal belangrijk is, kan je om het even
welke drie invloedspunten/investeringsblokjes omzetten in één invloedspunt voor treinen.
Dit kan je enkel en alleen doen bij het kopen van een trein als je invloedspunten voor
treinen te kort hebt. Je mag invloedspunten en investeringsblokjes op deze manier
omwisselen in zoveel invloedspunten voor treinen als je nodig hebt, maar niet meer
dan je nodig hebt om de trein te kopen. (Je kan op deze manier geen invloedspunten
en investeringsblokjes op voorhand omwisselen).
Van zodra je ten minste één trein hebt, kan je goederen en passagiers transporteren. Meestal
is een trein opgebouwd uit een locomotief die een passagiers- en een goederenwagon
trekt. In sommige gevallen (enkel bij 3 – 4 spelers) is er enkel een passagiers- of een
goederenwagon.
Je kan per actie slechts één goederenblokje of passagierspion transporteren (elk
goederenblokje of passagierspion stelt respectievelijk een grote lading goederen of
vele passagiers voor). Wanneer je een passagierspion of een goederenblokje
transporteert, neem je die van het speelbord en plaats je die in een leeg vak op één
van jouw treinen. Kaas/post en steen/bier moet in een vak op een goederenwagon
geplaatst worden. Passagiers moeten in een vak van een passagierswagon geplaatst
worden.
In tegenstelling tot vele andere treinspellen, worden hier de steen/bier en kaas/post
blokjes niet echt naar een welbepaalde bestemming getransporteerd. Je zal
simpelweg jouw treinen met goederen laden waarvan wordt aangenomen dat ze
hierna langs jouw spoorwegnetwerk worden afgeleverd. Daarom moet je om
goederen te transporteren simpelweg sporen naar het gewenste gebied leggen, met
inachtneming van de volgende voorwaarden:
• Een steen/bier goederenblokje kan getransporteerd worden als je een spoorweg hebt
naar een station dat in een gebied ligt aangrenzend aan het berg/hop gebied waarop
het blokje ligt. De steen (die vele stenen voorstelt) wordt effectief bergafwaarts naar
het station getransporteerd of het bier (dat hop voorstelt die geoogst en gebruikt werd
om te brouwen) wordt effectief in vaten naar het station getransporteerd waar het op
de trein wordt geladen. Je kan een steen/bier blokje niet naar een station van de rode
of groene maatschappij transporteren om op jouw trein te laden. Indien een steen/
bier blokje nog enkel naar een station behorend bij de rode of groene maatschappij
kan getransporteerd worden, wordt dit blokje van het speelbord verwijderd en uit het
spel genomen.
• Een kaas/post goederenblokje kan getransporteerd worden als je een spoorweg
naar dat gebied hebt. Je kan deze blokjes niet transporteren indien er sporen van
de rode of groene maatschappij in dat gebied liggen. Verwijder deze blokjes van het
speelbord en uit het spel als dergelijke situaties zich voordoen.

Passagiers daarentegen worden naar specifieke bestemmingen verplaatst. Een
passagier kan verplaatst worden als je een spoorweg in het gebied met de passagier
hebt en als je kan aantonen dat de passagier over een aaneengesloten eigen spoorweg
naar een stad/station, behorend tot de maatschappij van dezelfde kleur als de
passagier, kan verplaatst worden. Een passagier kan niet vanuit een station, behorend tot
de maatschappij met dezelfde kleur, verplaatst worden zoals bv. een groene passagier
in een groen station niet kan verplaatst worden. Ook hier dient dit speelstuk van het
speelbord verwijderd en uit het spel genomen te worden.
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Voorbeeld:
Voor een totaal van negen acties heeft
oranje twee treinen gekocht en zeven
passagiers/goederen getransporteerd (T).
P: Deze groene passagier kan niet
verplaatst worden omdat hij reeds in een
groen station staat.
G: Het post blokje en de twee bier blokjes
kunnen niet getransporteerd worden
omdat de groene/rode maatschappijen
aanwezig zijn in de aangrenzende gebieden.
L: Eén post en één bier blokje blijft op
het speelbord staan; deze kunnen in een
latere beurt getransporteerd worden.

Gezien je niet verplicht bent een aaneengesloten spoorwegnetwerk te maken tijdens
het spel, kan je het spel eindigen met een aantal afzonderlijke spoorwegen. Je kan
goederen en passagiers transporteren over al jouw spoorwegen op het speelbord,
niet enkel de spoorwegen die je tijdens deze beurt hebt gelegd. De treinen die je
hebt gekocht, rijden op al jouw spoorwegen en dus niet enkel de spoorwegen die je
tijdens deze beurt hebt gelegd.
Meestal zullen spelers niet concurreren voor goederen en passagiers. Van zodra geen
enkele speler nog treinen wil kopen en de goederen of passagiers telkens slechts door
één speler kunnen getransporteerd worden, dan kunnen de spelers speelstukken ineens
nemen om het spel vlotter te laten verlopen. Dit zal niet enkel de speeltijd inkorten
maar ook lange wachttijden voor de spelers vermijden.

FASE ZEVEN: OVERWINNINGSPUNTEN EN WINST/VERLIES
Spelers berekenen nu hun overwinningspunten en hun winst en verlies voor deze
ronde.
Overwinningspunten:
Je krijgt overwinningspunten voor het transporteren van passagiers en goederen. Indien
je het Beschikbare treinen bord voor 3 – 4 spelers gebruikt, is iedere passagierpion en
ieder goederenblokje één overwinningspunt waard. De spelers verplaatsen hun schijf
op het overwinningspuntenspoor volgens de getransporteerde passagiers en
goederen.
Indien je het Beschikbare treinen bord voor 2 – 3 spelers gebruikt, is ieder goederenblokje ook hier één overwinningspunt waard. Maar de verplaatste passagiers zijn nu
overwinningspunten waard volgens de wagonklasse. Iedere passagier die in eerste
klasse reist (treinen die drie invloedspunten voor treinen hebben gekost), is drie
overwinningspunten waard. Iedere passagier die in tweede klasse reist (treinen die
twee invloedspunten voor treinen hebben gekost), is twee overwinningspunten waard.
En iedere passagier die in derde en goedkoopste klasse reist (treinen die slechts één
in-vloedspunt voor treinen hebben gekost), is één overwinningspunt waard. Dit is
gemakkelijk te onthouden: iedere verplaatste passagier is evenveel overwinningspunten
waard als de aankoopprijs (in invloedspunten voor treinen) van de trein waarin ze
staan. De spelers verplaatsen hun schijf op het overwinningspuntenspoor volgens de
getransporteerde passagiers en goederen.

9

Overwinningspunten (OP’s) voor het
verplaatsen/transport:
* Elk goederenblokje 1 OP
* Iedere passagier 1 3 OP’s, afhankelijk
van het gebruikte Beschikbare treinen
bord.

Winst en verlies:
Winst en verlies:
Getransporteerde passagiers en kaas/
post blokjes +£1 elk
Steen/bier blokjes +£2 elk
Eigen sporen op het speelbord -£1 elk

Jouw winst wordt bepaald door de goederen en passagiers die je deze beurt hebt
getransporteerd, verminderd met de onkosten van jouw spoorwegnetwerk. Elk
steen/bier blokje is £2 waard. Kaas/post blokjes, rode en groene passagiers zijn elk £1
waard. Je telt deze bedragen samen om de totale winst te kennen.
Hierna verminder je dat met £1 voor elk van jouw sporen op het bord. Volgens dit
eindtotaal verplaats je jouw schijf op het winst/verlies spoor van het Invloed &
Spelersvolgorde bord. Spelers moeten hun schijf in spelersvolgorde verplaatsen. Vergeet
niet dat schijven die verplaatst worden bovenop eventueel reeds anwezige schijven
moeten geplaatst worden in het vak waar ze moeten eindigen. Als een speler een
eindtotaal voor winst/verlies van nul heeft, moet hij zijn schijf naar bovenop de stapel
in het huidige vak verplaatsen.
Een speler kan nooit meer dan £5 noch minder dan £-13 op het winst/verlies spoor
hebben.

Voorbeeld:
Oranje krijgt zes overwinningspunten voor
de drie passagiers en vier
overwinningspunten voor de vier goederen
die hij heeft getransporteerd.
Hij verdient £1 voor elk van de drie passagiers
en de twee postblokjes en £2 voor elk van
de twee bierblokjes. De onkosten voor zijn
spoorwegnetwerk bedraagt £8. Zijn eindtotaal
is 1 (9 – 8) en hij plaatst zijn schijf op het
winst/verlies spoor één vak vooruit.

Eénmaal alle spelers hun winst en verlies hebben berekend en dit hebben aangepast
op het winst/verlis spoor, worden alle goederenblokjes en passagierspionnen van hun
treinen verwijderd. Deze blokjes en pionnen moeten de spelers bij zich houden daar
ze hiervoor op het einde van het spel nogmaals overwinningspunten zullen krijgen.
Alle spelers moeten hun treinen van het Beschikbare treinen bord verwijderen en
terug in de persoonlijke voorraad leggen.
FASE ACHT: SPELERSVOLGORDE
Pas de spelersvolgorde aan volgens de
positie van de spelers op het winst/verlies
spoor.

De spelersvolgorde moet nu op het desbetreffende vak van het Invloed & Spelersvolgorde bord aangepast worden volgens de positie van de spelers op het winst/verlies
bord. De speler op de hoogste positie wordt startspeler gevolgd door de tweede hoogste speler enzoverder. Bij gelijkstand op het winst/verlies spoor gaat de speler
hoogst op de stapel eerst. De schijf van iedere speler dient aangepast te worden op
de spelersvolgorde voor spelersvolgorde, om de nieuwe spelersvolgorde aan te geven.
FASE NEGEN: OVERNAMES

Elke speler mag één aaneengesloten
spoorweg (geen vertakkingen) verkopen.
Voor elk invloedspunt van één van de twee
maatschappijen die je spendeerd, neemt
die maatschappij tot 2 sporen van deze
spoorweg over.

Bij het starten van jouw spoorwegmaatschappij zal je een beetje hebben overdreven
over het potentieel van grote winsten tegen jouw goedgelovige investeerders. In realiteit
is het echter enorm moeilijk om geld te maken uit een kleine spoorwegmaatschappij.
En de beste optie, vooraleer de verliezen te hoog worden, is jou van de onrendabele
delen van jouw spoorwegnetwerk te ontdoen aan één van de twee grote maatschappijen actief in de regio.
In spelersvolgorde krijgt iedere speler één beurt om te onderhandelen over een overname
van één van zijn spoorwegen door de groene of de rode maatschappij. Hiervoor zal de
speler invloedspunten, in de kleur van de maatschappij die de spoorweg overneemt,
moeten spenderen.
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Als je aan de beurt bent kan je kiezen om een deel van of allemaal jouw sporen te laten
overnemen door ofwel de groene ofwel de rode maatschappij. Voor elk invloedspunt
dat je spendeert in de groene of rode maatschappij, mag je tot twee van jouw sporen
vervangen door sporen van de corresponderende maatschappij. Uiteraard zijn hierbij
beperkingen, namelijk de volgende:
Alle sporen die je laat overnemen, moeten een aaneengesloten spoorweg zonder
vertakkingen vormen. Je kan geen spoorweg met aftakkingen in één beurt laten
overnemen.
Het eerste spoor van die aaneengesloten spoorweg moet verbonden zijn met een stad/
station van hetzelfde kleur als de overnemende maatschappij. Dit kan ook een station
zijn dat vroeger neutraal was maar tijdens het spel werd verbonden met het rode of
groene spoorwegnetwerk.
Het laatste spoor van die aaneengesloten spoorweg moet in een gebied met een stad/
station eindigen, m.a.w. de over te nemen spoorweg start en eindigt in een stad/
station.
Je kiest zelf of je wel of niet jouw sporen laat overnemen.
Voorbeeld:
Oranje kan een spoorweg van 6 sporen
laten overnemen door de rode
maatschappij door drie rode
invloedspunten te spenderen. Hij kan
slechts twee sporen aan de groene
maatschappij afstaan omdat hij slechts
twee groene invloedspunten heeft. De
aftakking naar het postblokje kan niet nu
en ook niet in latere beurten worden
overgenomen omdat deze spoorweg niet
verbonden is met een station of stad.

FASE TIEN: EINDE VAN DE RONDE
Nu wordt de rondeteller op het rondespoor één vak vooruit gezet. Het spel eindigt na
vier of vijf rondes afhankelijk van het aantal spelers, zoals aangegeven onder
het rondespoor.
Als het spel nog niet ten einde is, start een nieuwe ronde. Vooraleer de nieuwe ronde
te beginnen, worden alle invloedsschijven in de invloedsvakken terug in de zak
gestoken.

EINDE VAN HET SPEL EN WINNAAR
Op het einde van het spel voeren alle spelers een eindtelling uit.
Elke speler telt 2 overwinningspunten per set speelstukken die hij bezit, bij zijn
reeds behaalde punten tijdens het spel voor het transporteren van passagiers en
goederen. Een set speelstukken bestaat uit één steen/bier blokje, één kaas/post
blokje, één rode passagier en één groene passagier.
Je past dit totaal aan met jouw huidige positie op het winst/verlies spoor. Als je dus in
winst staat, voeg je dit aantal winstpunten bij jouw overwinningspunten. Als je echter
in verlies staat, dien je jouw overwinningspunten te verminderen met dit aantal
verliespunten.
Hierna verminder je nog jouw overwinningspunten met één per eigen spoor op het
speelbord. Waarna je uiteindelijk jouw eindtotaal aan overwinningspunten hebt.
De speler met het hoogste eindtotaal aan overwinningspunten is de winnaar. Bij
gelijkstand wint de speler die op de hoogste positie van het winst/verlies spoor staat.
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Overwinningspunten (OP’s):
Eerder behaalde OP’s door transporteren
van passagiers en goederen
+
2 OP’s/set (een set bestaat uit één
passagier van elke kleur en één
goederenblokje van elke soort)
+/punten op het winst/verlies spoor
1 OP voor elk eigen spoor op het
speelbord.

ENKELE HINTS VAN ERVAREN
SPOORWEGMAGNATEN:
De beginvoorwaarden van beide kaarten zijn
heel verschillend. Op de Wensleydale kaart
streven dingen van één rand naar het midden en
dan naar de andere rand. Terwijl op de Nuremberg kaart dingen naar het midden streven en
naar het oprichten van een verbinding tussen
Nuremberg en Fürth, maar is er tevens ook de
ambitie om naar de randen te gaan.
Bij het leggen van jouw eigen spoorwegnetwerk
moet je terzelfdertijd ook proberen de plannen
van jouw medespelers te bemoeilijken. Je kunt
best ook voldoende op voorhand rekening
houden met de overnames van jouw sporen –
met welke steden/stations kan je jouw sporen
het best verbinden?
Afhankelijk van de startposities kan de
Nuremberg-Fürth verbinding jou belangrijke
overwinningspunten, als je jouw kosten laag
houdt, opleveren of jou leegroven.
Je moet scherp toezien op de verdeling van de
passagiers en goederen voor het verzamelen
van sets.
Probeer bij de veiling altijd rekening te
houden met welke invloedspunten de andere
spelers willen. Overbieden is een gemakkelijke
manier om de meest begeerde invloedsvakken
duurder te maken.
Je krijgt veel overwinningspunten door passagiers
eerste klas te verplaatsen, maar dat kan er ook
toe leiden dat de kosten de pan uit swingen.

REGELS DIE NOGAL VLUG VERGETEN WORDEN:
De spelersvolgorde zoals weergegeven op het Invloed & Spelersvolgorde bord is
belangrijk voor de veilingen (Fase 3) en de overnames (Fase 9).
Je moet minstens drie investeringsblokjes bieden op de bovenste rij van de invloedsvakken en ten minste twee in de onderste rij.
Leg investeringsblokjes, die je voor de veiling hebt gebruikt, terug in jouw voorraad.
Leg investeringsblokjes, die je voor het leggen van sporen hebt gebruikt, terug in
jouw voorraad.
Als je sporen legt, moeten deze een aaneengesloten spoorweg zonder aftakkingen vormen met een duidelijk startpunt en een duidelijk eindpunt.
Indien je geen investeringsblokjes meer hebt, mag je invloedspunten spenderen om
de kost voor sporen te leggen te betalen aan een ratio van 1:1.
Als je een spoor legt in of uit een gebied met een rode of groene stad, dan moet je één
invloedspunt van dat kleur extra betalen. Als je een spoor legt in een gebied met één
of meer landheren, moet je één wit invloedspunt voor elke landheer betalen.
Na het spenderen van witte invloedspunten, worden deze landheren van het speelbord verwijderd.
Je koopt treinen door het spenderen van invloedspunten voor treinen. Je kan
hiervoor ook andere invloedspunten en/of investeringsblokjes aan een ratio van 3:1
gebruiken, doch enkel en alleen als je geen invloedspunten voor treinen meer hebt.
Je kan steen en bier via jouw eigen sporen naar een station in een aangrenzend gebied
verplaatsen.
Je krijgt 2 OP’s per steen of bier dat je transporteert. Je krijgt 1 OP per kaas of post
of passagier die je transporteert.
Voor ieder invloedspunt van één van de twee maatschappijen die je spendeert, zal de
corresponderende maatschappij tot 2 van jouw sporen overnemen. De over te nemen
spoorweg moet steeds in een stad/station beginnen en eindigen.

Vergeet niet dat jouw winst nooit hoger dan
£5 kan zijn maar jouw verlies wel tot £-13 kan
zakken.
Betreffende overnames is het de moeite waard
te overwegen of je voordeel van het afzien van
de kosten zwaarder weegt dan het voordeel dat de
andere spelers krijgen doordat ze hun spoorwegnetwerk kunnen uitbreiden vanuit bijkomende
steden/stations.
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