


Een spel voor 3-5 managers die bereid zijn om risico’s te nemen 

Leeftijd 12+ door Bauldric & Friends. 
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1 speelbord met ons bedrijf 
5 overzichtskaarten 
26 gebeurtenissenkaarten, verdeeld in: 

• 2 standaard gebeurtenissen 
• 24 andere gebeurtenissen 
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7 privilegekaarten 

11 aartsvijandkaarten, verdeeld in: 
• 5 aartsvijand kleurkaarten 
• 6 aartsvijand competentiekaarten 

100 briefjes speelgoedgeld (Pinats) bestaande uit: 
• 20 briefjes van 50.000 Pinats elk 
• 30 briefjes van 100.000 Pinats elk 
• 30 briefjes van 200.000 Pinats elk 
• 20 briefjes van 500.000 Pinats elk 

 

Welkom in de wereld van de machtigen, van zij die aan de juiste touwtjes trekken op het juiste moment vanuit de schaduw van 
de grote bedrijven. Ieder van jullie wordt één van die mensen, met als doel je macht en invloed te vergroten. Neem werknemers 
aan, creëer nieuwe departementen, sticht hoofddepartementen om de veel gezochte posities van afdelingshoofden over te 
nemen en invloed en privileges te verwerven. Stuur je afdelingshoofden naar de directie of vorm ze om tot externe adviseurs. 
Investeer in aandelen of koop andere spelers om. Hoe slimmer je hiermee om gaat, hoe sneller je de overwinning 
binnenhaalt door vier van de zes mogelijke overwinningspunten te scoren! 

3 

21 aandelenpakketten als volgt: 
• 3 met 7 aandelen t.w.v. 1.600.000 Pinats elk 
• 3 met 6 aandelen t.w.v. 1.200.000 Pinats elk 
• 3 met 5 aandelen t.w.v. 900.000 Pinats elk 
• 3 met 4 aandelen t.w.v. 600.000 Pinats elk 
• 3 met 3 aandelen t.w.v. 400.000 Pinats elk 
• 3 met 2 aandelen t.w.v. 200.000 Pinats elk 
• 3 met 1 aandeel t.w.v. 100.000 Pinats elk 
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110 managers, 22 van elke speelkleur, inzetbaar als: 
departementshoofd, afdelingshoofd, lid van de 
directie, voorzitter, externe adviseurs, 
scoremarkers voor de scoresporen 

60 werknemers 
9 5 omkoopmappen, 1 van elke kleur 

1 motivatiemarker 

invloedspoor aandelenspoor    departementspoor corruptiespoor adviesspoor 

7 

4 

1 

Kantoor voorzitter 

5 vergaderzaal 

kamers van de afdelingshoofden 

motivatiespoor 

6 

departementskamers 

11 

8 



doel van het spel 

voorbereidingen ____________________________________________________ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
7. 
8. 
 
 
 
 
9. 
 

Plaats het speelbord in het midden van de tafel 
Plaats de motivatiemarker op veld 6 van het motivatiespoor 
Plaats de privilegekaarten, gebeurteniskaarten en werknemers naast het speelbord 
Sorteer de aandelenpakketten overeenkomstig het aantal aandelen en plaats ze naast het speelbord. Bij vijf spelers worden alle 
aandelenpakketten gebruikt. Bij vier spelers, wordt één pakket verwijderd van de pakketten 1 tot 5. Bij drie spelers wordt er 
slechts met twee stuks van elk aandelenpakket gespeeld (1 – 7). 
Sorteer het geld volgens de waarden en plaats het naast het speelbord. Het is aangeraden één speler aan te duiden die het geld 
beheert in de loop van het spel. Iedere speler ontvangt 800.000 Pinats startgeld (het is toegestaan om je geld tijdens het spel 
geheim te houden voor de andere spelers. Uitzondering: als een speler n.a.v. een gebeurtenis meer moet betalen dan hij kan, 
moet hij zijn geldvoorraad wel tonen aan de medespelers).  
Iedere speler kiest een spelerskleur en neemt vervolgens de omkoopmap en 22 managers van de betrokken kleur. Iedere 
speler plaatst ze voor zich: dit is zijn voorraad. 
Iedere speler krijgt een overzichtskaart. 
Schud de aartsvijand kleurklaarten (enkel die van de deelnemende kleuren) en deel er verdekt één uit aan iedere speler. 
Vervolgens worden de aartsvijand competentiekaarten geschud (in een spel met drie of vier spelers worden eerst één tot twee 
kaarten verwijderd zoals op de betrokken kaarten aangeduid). Deel eveneens één van de resterende kaarten verdekt aan de 
spelers uit. Spelers mogen op elk ogenblik naar hun eigen aartsvijandkaarten kijken, maar deze niet tonen aan andere spelers. 
Leg de ongebruikte aartsvijandkaarten weer in de doos. 
Schud verdekt alle privilegekaarten en verdeel ze zo gelijk mogelijk onder de spelers. Eén of meer spelers zullen één kaart meer 
ontvangen: deze spelers worden willekeurig bepaald. De speler die de kaart Communications krijgt, wordt de startspeler. 

 Noot: Het aantal managers en werknemers is virtueel onbeperkt. In het zeldzame geval dat er toch een tekort aan 

deze speelstukken is, is het toegestaan deze te vervangen (door muntjes e.d.) 

Dit is niet van toepassing op de aandelenpakketten: deze zijn wel degelijk beperkt! 

                  ____________________________________________________ 

Het doel van het spel is om als eerste ten minste vier overwinningspunten te scoren. Er zijn zes verschillende manieren om 
overwinningspunten te behalen:  
Ten minste zeven punten op het invloedspoor 
Ten minste zestien punten op het aandelenspoor 
Ten minste vier punten op het hoofddepartementspoor 
Ten minste negen punten op het corruptiespoor 
Ten minste 1 adviseur in ten minste 3 verschillende afdelingen op het adviesspoor 
Je aartsvijand verslaan 

competentiesporen 

Er zijn vijf verschillende competentiesporen aan de bovenzijde van het bord: invloed, aandelen, hoofddepartement, corruptie en 
advies. Tijdens het spel kan je punten verzamelen in alle competentiesporen met uitzondering van het adviesspoor. Gebruik je 
managerfiguren om de respectieve punten aan te duiden. Behaalde punten kan men niet meer verliezen. Zodra je een groen veld 
bereikt, heb je een overwinningspunt voor deze competentie. 
Als één van je figuren de hoogste waarde van een competentiespoor bereikt (gouden veld), kan je geen punten meer behalen voor 
deze competentie. (Het is wel toegestaan om verder acties te ondernemen die je normaal punten zouden opleveren op het 
desbetreffende spoor, maar deze punten zijn simpelweg verloren) 
In de competentie advies worden geen punten verdiend. Op dit spoor plaats je managers die je inhuurt als externe adviseur voor 
een bepaalde afdeling tijdens het spel. Zodra je op zijn minst één raadslid in ten minste 3 afdelingen hebt, behaal je een 
overwinningspunt voor advies. 

aartsvijand 
Iedere speler heeft twee aartsvijandkaarten gekregen (één kleurkaart en één competentiekaart). Als je een kaart met een kleur van 
een andere speler hebt gekregen, kan je een overwinningspunt behalen als volgt: je moet overeenkomstig jouw kleurkaart meer 
punten behalen (in het geval van de competentie adviseur meer externe adviseurs) dan de speler die met de kleur speelt en dit in alle 
drie competenties die op de competentiekaart zijn aangeduid.  Als je een kleurkaart in je eigen kleur hebt gekregen, dan behaal je 
een overwinningspunt als je meer punten (of respectievelijk meer externe adviseurs hebt geplaatst) dan alle andere spelers in twee 
van de drie competenties op je competentiekaart. 

Opgelet: Als één van je figuren de hoogste waarde van een spoor heeft bereikt (gouden veld), dan wordt dit altijd aanzien als 
zijnde meer punten dan alle andere spelers. Bv.: als zowel rood als blauw het gouden veld bereiken, dan is rood hoger dan blauw 
én blauw eveneens hoger dan rood. 

startopstelling _______________________________________________________ 

Te beginnen met de startspeler en volgens de wijzers van de klok, stelt iedere speler 1 manager aan. Er volgt een volgende 
aanstellingsbeurt waarbij iedereen opnieuw een manager mag aanstellen: deze keer begint de speler rechts van de startspeler en 
komen de andere spelers aan de beurt tegen de richting van de klok in. Vervolgens komt er een derde en laatste aanstellingsronde, 
terug te beginnen met de startspeler en volgens de wijzers van de klok. Iedere speler heeft dus aan het einde 3 managers in 
totaal op het bord staan. 



Er zijn 2 manieren om managers aan te stellen: 
1) als een departementshoofd in een departementskamer in een divisie naar keuze. Bezet altijd een leeg veld dat het meeste 
nabij de top gelegen is. Elk departementshoofd wordt vergezeld van 3 werknemers uit de algemene voorraad. 
2) als een directielid in de directiekamer. Bezet altijd een vrij veld dat het meeste aan de linkerzijde van het speelbord gelegen is. 
(In het geval dat alle vijf plaatsen bezet zijn en een speler een nieuwe manager aan het bestuur wil toevoegen, gebeurt het volgende: 
alle bestuursleden worden één veld opgeschoven naar de linkerzijde. Op die manier wordt de manager die het meest aan de 
linkerzijde van het speelbord gelegen is, verwijderd. De verwijderde figuur gaat terug naar de voorraad van de betrokken speler. Het 
vrij gekomen veld wordt ingenomen door de nieuw aangestelde manager. 
 
Het is niet mogelijk om managers te plaatsen in het kantoor van de voorzitter of van een afdelingshoofd. Tijdens de startopstelling 
mogen geen privilegekaarten gespeeld worden. 
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Voorbeeld: blauw is startspeler, in uurwijzerzin gevolgd door geel, groen en rood. Blauw begint met één manager in de kamer van de directie 
te plaatsen.         1     Dan zet geel één figuur in de bovenste kamer van Communications.  2  en zet 3 werknemers erbij (alg. voorraad). 
Groen zet 1 fig. in hoogste kamer van Development  3  en zet er eveneens 3 werknemers bij.  Ten slotte zet rood 1 figuur in de directie- 
kamer.  4 

De tweede ronde start.  De rode speler zet één figuur in Human Resources.  5    Groen, geel en blauw volgen. De derde beurt begint 
opnieuw bij de blauwe speler, gevolgd door geel, groen en rood. De illustratie toont het speelbord nadat de startopstelling is afgerond. 

verloop spelronden __________________________________________________ 

Het spel begint van zodra de startopstelling is afgerond. Er wordt gespeeld in verschillende ronden, onderverdeeld in twee delen: 
Deel 1: directeursvergadering 
Deel 2: verschillende departementsbeurten (minstens 4, maximaal 7) 

I: directeursvergadering _______________________________________________ 

Elke directeursvergadering bestaat uit 7 stappen die opeenvolgend dienen uitgevoerd te worden: 
1) de voorzitter ontslaan 
2) een nieuwe voorzitter verkiezen 
3) afdelingshoofden bepalen 
4) privilegekaarten uitdelen 
5) invloedpunten scoren 
6) motivatiepion aanpassen 
7) gebeurteniskaarten sorteren 



1. de voorzitter ontslaan 

De voorzitter moet hoe dan ook ontslag nemen. De betrokken managerfiguur gaat terug naar de voorraad. 

Noot: dit geldt niet in de eerste ronde. 

2. een nieuwe voorzitter verkiezen 

De speler met de meeste managers in de huidige directie, levert de nieuwe voorzitter. In het geval van een gelijkspel, wint de 
speler wiens manager het meest links in de directiekamer zit. De speler die de nieuwe voorzitter mag leveren, neemt zijn meest linkse 
managerfiguur en zet ze in het voorzitterskantoor. Andere figuren bewegen naar links tot er geen open veld meer is. Bepalende 
factor: van de betrokken spelers, wordt de managerfiguur die het meest links in de directiekamer zit, de nieuwe bestuursvoorzitter 
(naar het principe: ‘first in, first out’). 

Voorbeeld: de rode speler bezit het meeste aantal 
managers en levert de nieuwe voorzitter. Hij verzet zijn 
meest linkse pion in de directiekamer naar het kantoor 
van de voorzitter. Vervolgens schuiven de gele en de 
andere rode pion één veld naar links op. 

Als er geen managers in de directiekamer zitten, dan mag de speler die de privilegekaart Chairman (voorzitter) voor zich heeft liggen 
(open of verborgen) de nieuwe voorzitter leveren. Deze speler zet een managerfiguur van zijn voorraad in het kantoor van de voorzitter. 

Tip: Zet een werknemer van de voorraad naast de voorzitter. Dit is een herinnering aan het gebruik van het privilege Chairman. 

3. afdelingshoofden bepalen 

In deze fase worden de nieuwe afdelingshoofden voor alle zes afdelingen bepaald. Begin links bij de afdeling Development 
(ontwikkeling) en eindig uiterst rechts bij de afdeling Controlling (controle). 
De speler met de meeste departementshoofden in een afdeling levert het nieuwe afdelingshoofd. Een hoofddepartement telt als twee 
departementshoofden. Een mogelijk huidig afdelingshoofd telt niet mee! Als het dan nog een gelijkstand is, wint de speler wiens 
departementshoofd het dichtst bij de top staat. Als er geen departementshoofd in een afdeling is, mag de speler die de privilegekaart 
van de afdeling heeft liggen (open of verborgen) het nieuwe afdelingshoofd leveren. Het nieuwe afdelingshoofd is nu bepaald. De 
volgende drie stellingen zijn dan mogelijk: 
A) er is geen huidig afdelingshoofd 
De speler die het nieuwe afdelingshoofd levert, neemt een managerfiguur uit zijn voorraad en zet het als afdelingshoofd in diens kantoor. 

B) afdelingshoofd behoren toe aan dezelfde speler 
Er gebeurt verder niets: het afdelingshoofd blijft in zijn kantoor. 

C) het nieuwe afdelingshoofd wordt geleverd door een andere speler dan degene van het huidige afdelingshoofd 
De speler die het huidige afdelingshoofd bezit, moet beslissen of hij deze figuur verplaatst naar de directie of deze om te vormen tot een 
externe adviseur. De speler verplaatst de figuur vervolgens naar de directiekamer (zo dicht als mogelijk bij de linkerzijde) of op het betrokken 
veld op het adviesspoor. 
(In het geval dat er geen plaats zou zijn in de directie, schuiven alle managerfiguren één veld naar links op. Op deze manier wordt de manager 
die uiterst links zit, uit de kamer geduwd. Deze figuur gaat terug naar de voorraad) 
Vervolgens zet de speler die het nieuwe afdelingshoofd mag leveren, een manager uit zijn voorraad in het betrokken ‘afdelingshoofd’-kantoor. 

Voorbeeld: groen bezit het meeste departementshoofden in de 
afdeling Develoopment en mag om die reden het afdelingshoofd 
leveren. Rood levert op dezelfde wijze het afdelingshoofd voor 
Human Resources. In de afdeling Communications 
(communicatie) bezit geel het afdelingshoofd in de bovenste 
kamer, maar bezit groen twee departementshoofden. Daarom 
mag groen het afdelingshoofd Communications leveren. 
Accounting (boekhouding) wordt geleid door blauw. 

Er is geen departementshoofd in de afdeling Legal and patents 
(recht en patenten). Bij het verdelen van de privilegekaarten aan 
het begin van de beurt, ontving geel de privilegekaart Legal and 
pattents en heeft deze kaart nog steeds voor hem liggen. Geel 
mag dus het afdelingshoofd leveren. 

In de afdeling controlling stelt zich een gelijkstand, aangezien 
daar blauw en geel beiden één departementshoofd hebben. Het 
departementshoofd van geel zit in een hogere kamer dan het 
blauwe departementshoofd en mag daarom het afdelingshoofd 
leveren. 



4. privilegekaarten uitdelen 

Nadat alle afdelingshoofden hun kantoor bezet hebben worden er privilegekaarten uitgedeeld. Elk afdelingshoofd neemt de privilegekaart 
van zijn divisie. De kaart Chairman gaat naar de speler wiens managerfiguur het voorzitterskantoor bezet. Leg deze kaarten zodat je de 
divisiehelft kan lezen (grijze achtergrond). (Een beschrijving van de privilegekaarten kan teruggevonden worden op p.12 onder 
‘privilegekaarten’). 

Voorbeeld: in het hoger vermeld voorbeeld krijgt rood de privilegekaarten Chairman en Human 
Resources , groen krijgt de privileges Development en Communication, blauw krijgt het privilege 
Accounting en geel ten slotte de twee kaarten Legal and Patents en Controlling . Elke speler legt 
de kaarten voor zich neer met de divisiehelft naar zich toe. 

 

5. invloedspunten scoren 

Jouw managers in de directie leveren je punten op het invloedspoor op: 
2 punten voor de voorzitter 
1 punt voor elk lid van de directie 

Voorbeeld: in het eerder getoonde voorbeeld krijgt rood drie invloedpunten, blauw en geel elk één en groen niets 

6. motivatiepion aanpassen 

Plaats de motivatiepion op veld 6 van het motivatiespoor. 

7. gebeurteniskaarten sorteren 

Nu gebruikt het afdelingshoofd Communicatie zijn privilegekaart. 
Eerst en vooral neemt hij alle gebeurteniskaarten en verwijdert de standaard gebeurtenissen directors meeting en bonus uit de 
stapel en legt deze voor zich neer.  Vervolgens schudt hij de resterende gebeurteniskaarten, trekt 6 kaarten zonder deze aan de 
andere spelers te tonen en legt deze verdekt voor zich neer. De overblijvende kaarten worden opzij gelegd, deze zijn niet meer van nut 
tot de volgende directeursvergadering (een beschrijving van de gebeurteniskaarten is te vinden op p. 7 onder ‘gebeurtenisstap’). 
 
Vervolgens neemt het afdelingshoofd Communicatie de zes getrokken kaarten en de twee standaard gebeurteniskaarten en legt deze in 
de door hem gewenste volgorde. Dit bepaalt de volgorde waarin deze later open gelegd zullen worden. De volgende regels zijn van 
toepassing: 
De gebeurtenis bonus moet vóór de gebeurtenis directors’ meeting gespeeld worden. 
De gebeurtenis directors’ meeting mag ten vroegste als vijfde gebeurtenis gespeeld worden. 
Het aantal kaarten vóór de gebeurtenis directors’ meeting bepaalt het aantal departementsbeurten dat gespeeld wordt. 
Leg de gerangschikte gebeurteniskaarten verdekt neer. Tijdens de departementsbeurten mag de speler die de kaarten gerangschikt 
heeft deze ten alle tijden bekijken. De volgorde mag echter niet meer veranderd worden. 
 
Tip: Tijdens het ordenen van de kaarten moet de kaart die eerst gespeeld zal worden achteraan worden gestoken, zodat deze als eerste 
bovenaan de stapel ligt.  De directors’ meeting is nu voorbij en deel 2 van de spelronde begint nu met enkele departementsbeurten. 
 

 

-1 -2 +1 

Voorbeeld: groen is het afdelingshoofd Communicatie; hij neemt de twee standaard gebeurteniskaarten en de zes getrokken 
gebeurteniskaarten en rangschikt deze zoals hij wenst, in overeenkomst met de regels, zoals hierboven uiteengezet. De eerste 
gebeurtenis is summer party (zomerfeest). De directors’ meeting ligt exact op de vijfde plaats. Deze had verder naar rechts 
geplaatst mogen worden, maar niet verder links. De bonus-kaart ligt op de derde plaats en zal daarom vóór de directors’ 
meeting gespeeld worden. 

 



II: departmentsbeurten _______________________________________________ 

Het aantal departementsbeurten dat dient gespeeld te worden hangt af van de positie van de gebeurteniskaart directors’ meeting in 
de gerangschikte gebeurtenisstapel. Er zijn op zijn minst vier en maximaal zeven departementsbeurten. Alleen het afdelingshoofd 
communicatie kent het exact aantal beurten alsook de aard en de volgorde van de te verschijnen gebeurtenissen. 
Elke departementsbeurt bestaat uit twee stappen, die na mekaar dienen uitgevoerd te worden: 
1. gebeurtenisstap 
2. actiestap 

 
1. gebeurtenisstap 

Het afdelingshoofd Communicatie draait de bovenste kaart van de gebeurtenisstapel om. De gebeurtenis op de kaart wordt 
onmiddellijk uitgevoerd. 

Tip: Leg de gespeelde kaarten naast elkaar neer : op deze manier kan je altijd zien hoeveel ronden er al gespeeld zijn. 

bonus uitbetaling 

Deze gebeurtenis levert geld op. Iedere speler ontvangt de volgende bonussen: 
100.000 Pinats voor elk aandelenpakket (opgelet: niet voor elk aandeel!) 
100.000 Pinats voor elk departement 
200.000 Pinats voor elk hoofddepartement 
150.000 Pinats voor elk directielid in de directie 
300.000 Pinats voor de voorzitter van de directie 
 

Tijdens deze gebeurtenis, krijgt de speler met de privilegekaart Controlling een hogere bonus voor departementen en 
hoofddepartementen, afhankelijk van de huidige motivatiewaarde (zie p.13, “privilegekaart Controlling”) 

Noot: Deze gebeurteniskaart moet altijd gespeeld worden vóór de gebeurteniskaart directors’ meeting (p.6, “gebeurteniskaarten sorteren”). 

Voorbeeld: Rood bezit twee aandelenpakketten, één van 1 aandeel en één van 4 aandelen. Hij krijgt hiervoor 200.000 Pinats. Zijn 
drie departementen brengen hem 300.000 Pinats op. Één hoofddepartement nog eens een extra 200.000. Voor één directielid en de 
voorzitter krijgt hij nog eens 150.000 + 300.000 Pinats. Alles tezamen krijgt rood een bonus van 1.150.000 Pinats. 

 Director’s meeting (Directeursvergadering) 
De ronde eindigt onmiddellijk, er vindt geen actiestap plaats!  Vervolg het spel met een directeursvergadering ( de privilegekaarten 
Chairman en Communications kunnen wel gebruikt worden). 

 

 

Noot: Deze gebeurtenis mag niet eerder dan als vijfde kaart van de gebeurtenisstapel gespeeld worden (p.6, “gebeurteniskaarten sorteren”) 

motivatie 
Zulke gebeurtenis beïnvloedt de motivatie van de werknemers: verzet de motivatiepion zoals aangegeven op de kaart: naar boven bij een  
   + , neerwaarts als  - 

Noot: de meeste gebeurtenissen verlagen de motivatie. De motivatiewaarde beïnvloedt het effect van bepaalde privilegekaarten. (zie p.12, 
‘privilegekaarten’) 



moron kaart (‘idiootkaart’) 
Daar deze gebeurteniskaart het afdelingshoofd Communicatie benadeelt, zal hij deze hoogst waarschijnlijk na de kaart ‘directors’ meeting’ 
plaatsen. Deze kaart heeft als functie te voorkomen dat alle ronden uit zeven departementsbeurten bestaan. 
Als tijdens deze gebeurtenis iemand (nl. afdelingshoofd Communicatie) meer moet betalen dan hij bezit, dan krijgen de overige spelers de 
niet betaalde hoeveelheid van de voorraad uitbetaald. 
 verdere gebeurtenissen 
De overige gebeurtenissen verklaren zichzelf, volg gewoon de tekst op de kaart. 

Noot: als iemand tijdens een gebeurtenis meer moet betalen dan hij kan, dan betaalt hij gewoon zoveel mogelijk. 

2. actiestap 

Alle spelers mogen volgens de wijzers van de klok precies één actie uitvoeren. Het afdelingshoofd Communicatie begint. De speler die 
aan de beurt is om een actie uit te voeren wordt de actieve speler genoemd. 

Noot: De speler die het afdelingshoofd Communicatie levert aan het begin van de eerste departementsbeurt, blijft de startspeler 
voor alle actiestappen, zelfs als hij ontslag neemt als afdelingshoofd (zie p. 9 ontslag nemen als afdelingshoofd) of als hij als gevolg 
van omkoping zijn privilegekaart inlevert. 

De volgende 7 acties zijn mogelijk: 
A) werknemers inhuren 
B) departementen stichten 
C) departementen herstructureren 
D) ontslag nemen als afdelingshoofd 
E) andere spelers omkopen 
F) punten kopen 
G) een privilegekaart gebruiken 

algemene regels voor acties 
In het geval dat er precies één departementshoofd is voor een departement, kan een departement maximaal uit zes werknemers 
bestaan en moet het minimaal van één werknemer zijn voorzien. Als ten gevolge van een gebeurtenis een departementshoofd geen 
werknemers meer heeft, wordt dit departement onmiddellijk gesloten. De managerfiguur gaat terug naar de voorraad van de speler. 
 In het geval dat er 2 departementshoofden zijn, spreken we over een hoofddepartement. Een hoofddepartement kan niet meer dan 
zes werknemers bevatten. In tegenstelling tot een gewoon departement kan het wel bestaan zonder werknemers, en zal het om die 
reden dus niet gesloten worden.  

Bij het stichten of het verplaatsen van een departement moet altijd het veld het dichtst bij de top bezet worden. Zodra er een 
departementskamer vrijkomt in een divisie, schuiven eventuele bestaande departementen of hoofddepartementen onder de vrijgekomen 
kamer onmiddellijk naar boven op. 

acties tijdens de actiefase _____________________________________________ 

A) werknemers inhuren 
De actieve speler neemt 2 werknemers uit de voorraad en plaatst deze in een departementskamer naar zijn keuze. De speler moet 
een departement of hoofddepartement in die kamer hebben. Als je de privilegekaart Human Resources bezit, kan je extra 
werknemers uit de voorraad krijgen, afhankelijk van de motivatiewaarde (zie p.15, “privilegekaart Human Resources). 

 Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” (zie hiervoor, midden van p. 8) 

Voorbeeld: groen huurt 2 nieuwe werknemers in: hij neemt twee 
werknemers uit de voorraad en plaatst deze op het speelbord. 

B) stichten van departementen 

Er zijn twee manieren om departementen te stichten, met je eigen werknemers of met nieuwe werknemers. 

 stichten met je eigen werknemers 
Wanneer je  eigen werknemers gebruikt kan je één of twee nieuwe departementen stichten met één actie. De actieve speler 
neemt een aantal werknemers van zijn reeds bestaande departementen of hoofddepartementen en plaatst deze in één of twee 
beschikbare departementenkamers. Elk nieuw departement moet minstens uit twee werknemers bestaan. 



Als dit gebeurd is, vervang dan één werknemer door een manager in elk nieuw departement. Deze manager is nu het 
departementshoofd. De vervangen werknemers gaan terug naar de voorraad. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” 

Voorbeeld: Groen neemt in totaal 7 werknemers van zijn 
bestaande departementen. 

stichten met nieuwe werknemers 
Als je nieuwe werknemers gebruikt, kan je precies 1 departement stichten met één actie. Als actieve speler, neem je één manager- 
figuur en één werknemerfiguur uit de voorraad en plaats je beide in een beschikbare departementskamer. Als je de privilegekaart 
Human Resources bezit, kan je extra werknemers uit de voorraad krijgen afhankelijk van de motivatiewaarde (p.15, privilegekaart 
Human Resources).  Als dit gebeurt is, mag je een aantal werknemers uit reeds bestaande departementen en hoofddepartementen 
nemen en deze in het nieuwe departement plaatsen. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” 
 
C) departementen herstructureren 

Er zijn 2 manieren om departementen te herstructureren. Door van de ene afdeling naar de andere te verhuizen of door één nieuw 
hoofddepartement te stichten. 
naar een andere afdeling verhuizen 
Je kan één actie gebruiken om hetzij één of twee departementen hetzij exact één hoofddepartement te verhuizen. Als actieve 
speler neem je eender welk departement of hoofddepartement (managers en werknemers) en plaats je deze in een vrije 
departementskamer van een andere afdeling. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” 
 
een hoofddepartement stichten 
Met één actie kan je één hoofddepartement stichten. Dit doe je door twee bestaande departementen samen te voegen. Deze 
mogen van dezelfde of twee verschillende afdelingen komen. De actieve speler verhuist twee departementen naar een nieuwe (lege) 
departementskamer of verhuist er één naar een ander reeds bestaand departement. 

Beide departementshoofden blijven in het nieuw gestichte hoofddepartement. Er worden twee werknemers weggenomen en gaan 
terug naar de voorraad. Als het nieuwe hoofddepartement dan nog steeds meer dan zes werknemers zou bevatten, worden er nog 
werknemers weggenomen tot er zes overblijven. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” 

De actieve speler scoort 1 punt op het hoofddepartementspoor voor het stichten ven een hoofddepartement (Omdat 
hoofddepartementen niet gesloten kunnen worden, kan de stand op het spoor altijd gecontroleerd worden. Het aantal punten moet 
overeenkomen met het aantal hoofddepartementen dat een speler bezit.) 

Voorbeeld: groen verplaatst zijn laagste 
departement van Communicatie naar zijn 
departement Ontwikkeling. Beide 
departementshoofden vormen nu samen 
een nieuw hoofddepartement. Twee 
werknemers worden uit het departement 
verwijderd waardoor er vier overblijven. 
Groen behaalt één punt op het 
hoofddepartementspoor. 

D) ontslag nemen als afdelingshoofd 

Je kan één actie gebruiken om precies één afdelingshoofd vrijwillig ontslag te laten nemen. Er zijn twee mogelijke nieuwe posities 
voor dat afdelingshoofd. Hij kan een lid van de directie worden of een externe adviseur. 



In ieder geval is de betrokken privilegekaart voor die afdeling niet langer meer geldig voor de huidige beurt. Deze blijft wel 
liggen bij de speler die ze op dat moment bezit maar wordt omgekeerd. Dit privilege kan niet meer gebruikt worden tot de 
volgende directeursvergadering ze weer beschikbaar maakt. 

lid van de directie 
De huidige speler kan één afdelingshoofd en alle departementshoofden van diezelfde afdeling naar de directie verhuizen. 
Departementshoofden van hoofddepartementen niet inbegrepen. Deze behouden hun positie. 

Alle werknemers van de actieve speler in deze afdeling (ook die van de hoofddepartementen!) zijn ontslagen en worden terug in 
de voorraad geplaatst. Alle departementen worden gesloten, enkel de hoofddepartementen blijven open. 

Als er geen plaats meer zou zijn voor alle nieuwe directieleden, dan worden de reeds bestaande directieleden naar links opgeschoven 
totdat er genoeg plaats is voor alle nieuwe leden. Op die manier worden er één of meer directieleden ontslagen en komen weer terecht 
in de voorraad van de respectieve spelers. 

Voorbeeld: Groen verhuist zijn afdelingshoofd Communicatie 
en de twee departementshoofden van die afdeling naar de 
directie. Alle zes werknemers van de departementen verdwijnen 
en gaan terug naar de voorraad. 

Er zijn maar twee plaatsen beschikbaar in de directiekamer. Om 
alle drie groene managerfiguren te kunnen plaatsen schuiven 
alle huidige directieleden één plaats naar links op. De blauwe 
managerfiguur wordt ontslagen en verdwijnt naar de voorraad. 
Vervolgens nemen de drie groene managerfiguren de drie lege 
plaatsen in. 

externe adviseur 
De actieve speler kan één eigen afdelingshoofd verhuizen naar het respectieve afdelingveld op het adviesspoor. Er kunnen 
verschillende adviseurs van iedere speler op elk veld staan. 
Alle werknemers van de actieve speler in de betreffende afdeling worden ontslagen (ook die in de hoofddepartementen!) en in de 
voorraad geplaatst. Alle departementen worden gesloten met uitzondering van de hoofddepartementen. De departementshoofden 
gaan terug naar de voorraad van de speler. 

Voorbeeld: Groen benoemt zijn 
afdelingshoofd Ontwikkeling tot externe 
adviseur. Hij verplaatst zijn figuur naar 
het vak ontwikkeling (Development) op 
het adviesspoor. Alle vier de 
werknemers uit zijn hoofddepartement 
worden ontslagen, het 
hoofddepartement op zich blijft echter 
bestaan. 

E) andere spelers omkopen 

Met één actie kan je één of twee omkopingen wagen met als doel privilegekaarten te verwerven. Een privilegekaart die men verkrijgt 
door middel van omkoping heeft een sterker effect dan één die je verkrijgt voor een afdelingshoofd tijdens de directeursvergadering. 
De huidige speler kan een bod doen op eender welke privilegekaart op tafel van een andere speler. Het maakt niet uit of deze kaart 
open of omgedraaid op tafel ligt. (Als een speler verschillende kaarten voor zich heeft liggen, moet er gespecificeerd worden op welke 
kaart er een bod wordt gedaan). De actieve speler steekt in het geheim een bedrag van minstens 50.000 Pinats in zijn omkoopmap 
en overhandigt deze vervolgens aan de andere speler die het bedrag mag bekijken. Er zijn twee opties voor de andere speler: hij kan 
het bod aannemen of weigeren. In beide gevallen scoort de actieve speler sowieso één punt op het corruptiespoor. 

 het bod aanvaarden 
De andere speler neemt het geld uit de omkoopmap en scoort ook één punt op het corruptiespoor. Beide spelers behalen dus één 
punt op het corruptiespoor. Vervolgens overhandigt hij de omkoopmap samen met de verworven privilegekaart aan de actieve speler 
die deze voor zich neerlegt op een manier dat hij de ‘omgekochte’ helft kan lezen (gouden achtergrond). Uitzondering: Als de 
privilegekaart omgekeerd lag voor de omkoping, legt de nieuwe eigenaar deze eveneens omgekeerd voor zich neer. (een 
beschrijving van de privilegekaarten kan gevonden worden op p.12 onder “Privilegekaarten”.) 
De actie eindigt, de huidige speler mag geen nieuwe omkooppoging wagen. 
verlies van werknemers 
Iedere speler die een bod weigert tijdens deze actie verliest één werknemer – tenzij hij een tweede bod krijgt en dit aanneemt (zie 
hierna). Als een speler twee keer een bod weigert, verliest hij slechts één werknemer. De actieve speler kiest de werknemer die van 
het speelbord verwijderd moet worden. Hij mag een werknemer van eender welk (hoofd-)departement kiezen en deze terug in de 
voorraad plaatsen. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties”. Mogelijk moet het departement worden gesloten. 



het aanbod afwijzen 
De andere speler geeft de omkoopmap met het geld terug aan de actieve speler. 
Als de eerste poging faalt, mag de actieve speler een tweede poging wagen. Hij kan het bod verhogen voor dezelfde privilegekaart 
of een bod doen op een andere privilegekaart van dezelfde of een andere speler. Voor het tweede bod gelden dezelfde regels als 
voor het eerste, behalve dat de actieve speler niet nog eens een punt op het corruptiespoor behaalt. Als de andere speler het bod 
aanvaardt, volg dan de eerder geformuleerde stappen (zie ‘het bod aannemen’).  
Als de andere speler het bod weigert, geeft deze de omkoopmap met het geld terug aan de actieve speler. De poging tot omkoping is 
mislukt en de actie eindigt. 

Voorbeeld: Groen zou graag de privilegekaart Controlling overnemen van geel. 
Groen steekt 100.000 Pinats in zijn omkoopmap en geeft deze aan geel. Groen 
behaalt één punt op het corruptiespoor. Het bedrag is te laag voor geel en wordt 
dan ook geweigerd. 
Groen doet een andere omkooppoging. Groen besluit om niet nog eens een poging 
te wagen voor de kaart Controlling maar wilt de rode speler proberen om te kopen 
voor de privilegekaart Chairman. Hij overhandigt zijn omkoopmap met 350.000 
Pinats erin. Rood neemt het bod aan en krijgt het geboden geld. Rood scoort 
bijgevolg ook één corruptiepunt. Groen krijgt de privilegekaart Chairman en legt 
deze voor zich neer met de ‘omgekochte’ zijde leesbaar. 
Ten slotte verwijdert groen één werknemer uit een gele departementskamer 
aangezien geel een bod heeft geweigerd. 

 

F) punten kopen 

Om de vereiste overwinningspunten sneller te behalen kan je punten kopen op het competentiespoor. Je kan je hard verdiende geld 
investeren in aandelen, hoofddepartementen of externe adviseurs. Je kan werknemers ontslaan om invloed te verwerven. (Je kan op 
deze manier wel geen punten op het corruptiespoor behalen.)  De volgende vier opties zijn mogelijk. 

invloed 
Met één actie kan je één invloedspunt scoren. Hiervoor ontslaat de actieve speler drie werknemers van eender welk departement en/of 
hoofddepartement. Deze werknemers mogen uit verschillende afdelingen komen. De actieve speler scoort één punt op het invloedspoor. 

hoofddepartmenten 
Met één actie kan je één hoofddepartement kopen. De actieve speler betaalt hiervoor 1.500.000 Pinats aan de voorraad. Neem twee 
managerfiguren en plaats ze in een beschikbare departementskamer van eender welke afdeling. De actieve speler behaalt hiervoor 
eveneens een punt op het hoofddepartementspoor. 
adviseur 
Met één actie kan je één externe adviseur kopen. De actieve speler betaalt hiervoor 2.000.000 Pinats aan de voorraad. Neem één 
managerfiguur en plaats deze op eender welk veld op het adviesspoor. 

aandelen 
Met één actie kan je één aandelenpakket kopen. De verschillende pakketten hebben een verschillende prijs, afhankelijk van de 
hoeveelheid aandelen die ze bevatten: 

1 aandeel:  100.000 Pinats  5 aandelen:    900.000 Pinats 
2 aandelen:  200.000 Pinats  6 aandelen:  1.200.000 Pinats 
3 aandelen:  400.000 Pinats  7 aandelen:  1.600.000 Pinats 
4 aandelen: 600.000 Pinats 

 
Als je de privilegekaart Accounting bezit, dan kan je een groter aandelenpakket verkrijgen dan hetgeen waarvoor je betaald hebt, 
afhankelijk van de motivatiewaarde. (zie p.12 Privilegekaart Accounting). 

De actieve speler scoort één punt op het aandelenspoor voor elk aandeel in het aandelenpakket dat hij gekocht heeft. Bovendien 
brengen deze aandelenpakketten meer geld op tijdens de gebeurtenis Bonus betaling. 

Noot. Het aantal aandelenpakketten is beperkt. Zodra een pakket van een bepaalde grootte uitverkocht is, kan het niet meer worden 
aangekocht. 

Voorbeeld: Groen koopt één pakket van drie aandelen voor 400.000 Pinats en 
behaalt hiervoor drie punten op het aandelenspoor. 



G) een privilegekaart gebruiken 

Deze actie staat een speler toe zijn privilegekaarten Development’ en Legal & Patents te gebruiken. (Een beschrijving van deze 
privilegekaarten kan gevonden worden op p.12 onder “Privilegekaarten”.) 

einde van het spel ___________________________________________________ 

Als je vier overwinningspunten behaalt, zeg je dit onmiddellijk aan je medespelers en toon je, indien van toepassing, je 
aartsvijandkaart. Als je op dat ogenblik je aartsvijand hebt verslagen (zie p.3 “Aartsvijand”), kan het hiervoor behaalde 
overwinningspunt niet meer ongedaan gemaakt worden. Zodra de huidige departementsbeurt gedaan is, eindigt het spel onmiddellijk. 
Als andere spelers ook vier overwinningspunten behalen tijdens deze beurt geven ze daar eveneens melding van en tonen ze hun 
aartsvijand kaart. 
De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel. In het geval van een gelijkstand wint de speler met het meeste geld. Als er 
dan nog een gelijkstand is, zijn er meerder winnaars. De andere wensen we veel geluk tijdens hun volgende spel Power Struggle! 

Noot: Als je een langer spel wil spelen, speel dan totdat er iemand vijf overwinningspunten behaalt. Dit hoort vóór de aanvang van 
het spel afgesproken te worden.. 

privilegekaarten _____________________________________________________ 

Privilegekaarten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Sommigen beïnvloeden een actie of gebeurtenis, andere zijn een 
actie op zichzelf. In dit hoofdstuk wordt elke privilegekaart in detail beschreven. 
Je kan een privilegekaart enkel gebruiken als de kaart open voor je ligt. Je kan privilegekaarten verkrijgen tijdens de directeurs- 
vergadering of door een succesvolle omkoping. Hoe je een privilegekaart verkrijgt, bepaalt welke helft van de privilegekaart leesbaar 
voor je ligt, het is deze helft die je mag gebruiken. De ‘omgekochte’ helft is altijd krachtiger dan die van het initiële ‘afdelingshoofd’. 
Bepaalde gebeurtenissen of acties kunnen ertoe leiden dat privilegekaarten omgekeerd moeten worden. Een omgekeerde kaart verliest 
zijn waarde voor de rest van die beurt, ook als ze later zou worden verkregen via omkoping. 
Tijdens de directeursvergadering ontvangt elk nieuw afdelingshoofd de privilegekaart behorende tot zijn afdeling. De nieuwe voorzitter 
ontvangt de privilegekaart Chairman. (zie p.6 “Privilegekaarten uitdelen”). Leg de privilegekaarten die je op deze manier verkrijgt altijd 
open, met de ‘afdelingshelft’ (grijze achtergrond) leesbaar, voor je neer. 
Een privilegekaart kan van eigenaar veranderen door een succesvolle omkoping (zie p.10 ‘andere spelers omkopen’).  Leg open 
privilegekaarten die je op deze manier verkregen hebt open voor je neer met de ‘omgekochte helft’ (gouden achtergrond) leesbaar. 
Zelfs als je een privilegekaart van je eigen afdelingshoofd of voorzitter herbemachtigd, dan leg je deze met de ‘omgekochte’ zijde voor 
je neer. Als je een omgekeerde privilegekaart verkrijgt door omkoping leg je deze ook omgekeerd voor je neer. 

Chairman (Voorzitter) 

Aan het begin van de directeursvergadering (zie p. 7) mag je één nieuw departement 
met één werknemer stichten. Neem één manager en één werknemer uit de voorraad en 
plaats ze beide in een beschikbare departementskamer in een afdeling naar keuze. 

Tip: Neem één werknemer en één managerfiguur uit de voorraad en 
plaats deze naast je voorzitter als je deze kaart krijgt. Het kan dienen 
als geheugensteun om dit privilege te gebruiken 

Aan het begin van de directeursvergadering (zie p. 7) mag je één hoofddepartement 
stichten zonder werknemers. Neem twee managerfiguren uit je voorraad en plaats ze in 
een beschikbare departementskamer in een afdeling naar keuze. Hierdoor behaal je ook 
een punt op het hoofddepartementspoor. 
Tip: Neem twee managerfiguren uit je voorraad en plaats deze naast je 
voorzitter als je deze kaart krijgt. Het kan dienen als geheugensteun om 
dit privilege te gebruiken 

Accounting (Financiën) 

Als je een aandelenpakket koopt tijdens de actie ‘F) punten kopen’ (zie p. 11), kan 
je een groter aandelenpakket krijgen dan hetgeen waarvoor je betaald hebt, 
afhankelijk van de huidige motivatiewaarde: 

Geen extra aandeel bij motivatie 4-6 

 
1 extra aandeel bij motivatie 2-3 
2 extra aandelen bij motivatie 0-1 



Als je een aandelenpakket koopt tijdens de actie ‘F) punten kopen’ (zie p. 11), kan 
je een groter aandelenpakket krijgen dan hetgeen waarvoor je betaald hebt, 
afhankelijk van de huidige motivatiewaarde: 
1 extra aandeel bij motivatie 4-6 
2 extra aandelen bij motivatie 2-3 
3 extra aandelen bij motivatie 0-1 

Voorbeeld: Blauw heeft de privilegekaart Accounting, met de 
‘afdelinghelft’ leesbaar, voor zich liggen. De huidige 
motivatiewaarde is 1. Bij het kopen van aandelen krijgt blauw 
dus twee extra aandelen. Hij betaald 400.000 Pinats voor een 
aandelenpakket van drie aandelen maar neemt er één van vijf 
uit de voorraad. Hij behaalt vijf punten op het aandelenspoor. 

Controlling (Controle) 

Je kan extra geld krijgen voor elk van je departementen en hoofddepartementen tijdens 
de gebeurtenis Bonus betaling (zie p.7) afhankelijk van de huidige motivatiewaarde: 

Geen extra geld bij motivatie 5-6 
50.000 extra Pinats per (hoofd)departement bij motivatie 3-4 
100.000 extra Pinats per (hoofd)departement bij motivatie 0-2 

 

Je kan extra geld krijgen voor elk van je departementen en hoofddepartementen tijdens 
de gebeurtenis ‘bonus betaling’ (zie p.7) afhankelijk van de huidige motivatiewaarde: 

100.000 extra Pinats per (hoofd)departement bij motivatie 3-6 
150.000 extra Pinats per (hoofd)departement bij motivatie 2 
200.000 extra Pinats per (hoofd)departement bij motivatie 0-1 

Voorbeeld: In het voorbeeld van de bonus betaling 
(zie p.7 ‘bonus betaling’) krijgt rood 1.150.000 
Pinats. Er van uitgaand dat hij de privilegekaart 
Controlling, met de omgekochte zijde leesbaar, voor 
zich zou hebben liggen en de motivatie op dat 
moment 1 bedraagt, zou rood 800.000 Pinats extra 
hebben gekregen voor zijn drie departementen en 
zijn hoofddepartement, een totaalbonus dus van 
1.950.000 Pinats. 



Development (Ontwikkeling) 

De actie ‘G) privilegekaarten gebruiken’ kan gebruikt worden om één werknemer 
van een andere speler weg te lokken. Neem één werknemer van eender welk 
departement of hoofddepartement van een andere speler en plaats deze in één van 
je eigen departementen of hoofddepartementen. Het is ook toegestaan om gewoon 
een werknemer uit de stock te nemen. Als je geen departement of hoofddepartement 
bezit dat nog een extra werknemer kan bevatten kan je deze actie niet uitvoeren. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties”. Mogelijk moet het departement worden gesloten. 
 

De actie ‘G) privilegekaarten gebruiken’ kan gebruikt worden om drie werknemers 
van andere spelers weg te lokken. Neem drie werknemers van eender welke drie 
departementen en/of hoofddepartementen van andere spelers en plaats deze in eender 
welk departement of hoofddepartement in je bezit. Het is niet toegestaan om meer 
dan één werknemer van dezelfde speler weg te nemen. Het is echter wel toegestaan 
om werknemers van de voorraad bij te nemen om het totaal van drie te bereiken - om 
spelers te ontzien of in het geval dat er minder dan drie spelers werknemers bezitten. 
Als er niet genoeg beschikbare plaats is in je eigen departementen om de werknemers 
te plaatsen, mag je slecht zoveel werknemers wegnemen als dat je er kan plaatsen. 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” (zie p. 8). Mogelijk moet het departement worden gesloten. 

Voorbeeld: Rood heeft de privilegekaart Development, met 
de omgekochte helft leesbaar, voor zich liggen. Hij gebruikt 
één actie om dit privilege uit te voeren. Hij neemt één 
werknemer van een departement in het bezit van geel, 
blauw en groen. Hij plaatst deze in zijn departement Human 
Resources. Dat departement bevat nu zes werknemers en 
er kunnen er geen meer toegevoegd worden. 

Communications (Communicatie) 

Aan het einde van de directeursvergadering mag je de acht gebeurteniskaarten 
sorteren voor de huidige ronde (zie p.6 “gebeurteniskaarten sorteren”.) 

Aan het einde van de directeursvergadering (zie p. 4) en nadat de privilegekaart 
Chairman uitgevoerd is, mag je één extra actie uitvoeren alsof het jouw actiestap zou 
zijn. (zie p. 8 actiestap.) 



Human Resources (Personeelszaken) 

Je kan extra werknemers krijgen tijdens de acties ‘A) werknemers inhuren’ (zie p. 8) 
en ‘B) departementen stichten’ (met nieuwe werknemers, zie p. 9) afhankelijk van 
het huidige motivatieniveau: 

Geen nieuwe werknemers bij een motivatie 4-6 
1 extra nieuwe werknemer bij een motivatie 2-3 
2 extra nieuwe werknemers bij een motivatie 0-1 

Je kan extra werknemers krijgen tijdens de acties ‘A) werknemers inhuren’ (zie p. 8) 
en ‘B) departementen stichten’ (met nieuwe werknemers, zie p.9) afhankelijk van het 
huidige motivatieniveau: 

1 extra nieuwe werknemer bij een motivatie 4-6 
2 extra nieuwe werknemers bij een motivatie 2-3 
3 extra nieuwe werknemers bij een motivatie 0-1 

 

Voorbeeld: Groen heeft de privilegekaart Human 
Resources, met de omgekochte helft leesbaar, 
voor zich liggen. Hij gebruikt de actie 
‘departementen stichten’ om één nieuw 
departement te stichten met nieuwe werknemers. 
De huidige motivatiewaarde is 1, groen krijgt dus 
drie extra werknemers. Hij plaatst één manager en 
vier werknemers vanuit de voorraad in de hoogst 
beschikbare departementskamer van de afdeling 
Accounting. 

Legal & patents (juridische zaken)  

De actie ‘G) een privilegekaart gebruiken’ (zie p. 12) kan gebruikt worden om één 
werknemer te ontslagen om één invloedpunt te scoren. Neem één werknemer van 
één van je departementen of hoofddepartementen en plaats hem terug in de voorraad. 
Scoor hiervoor één punt op het invloedspoor. (Deze actie mag niet worden uitgevoerd 
als je geen werknemers hebt om te ontslagen). 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” (zie p. 8). Mogelijk moet het departement worden gesloten. 

De actie ‘G) een privilegekaart gebruiken’ (zie p. 12) kan gebruikt worden om twee 
werknemers te ontslagen om twee invloedpunten te scoren. Neem twee werknemers 
van één of twee departementen of hoofddepartementen in je bezit en plaats ze terug in 
de voorraad. Hiervoor behaal je twee punten op het invloedspoor. (Deze actie mag 
niet worden uitgevoerd als je geen twee werknemers hebt om te ontslagen). 

 

Noot: houd altijd rekening met de “algemene regels voor acties” (zie p. 8). Mogelijk moet het departement worden gesloten. 



 

Voorbeeld: Rood heeft de privilegekaart Legal & Patents, 
met de afdelingshelft leesbaar, voor zich liggen. Rood 
gebruikt één actie om zijn privilege uit te voeren. Hij 
verwijdert één werknemer van één van zijn departementen 
en plaatst deze terug in de voorraad. Vervolgens plaatst hij 
zijn figuur één plaats hoger op het invloedspoor. 

Dank gaat naar… 

... de */friends of bauldric/*, zonder welke hun intercontinentale ervaringen het spel niet gemaakt zou zijn. 
Verder: Stefan Schlößer, Robin Clemens, Martin Bickel, Nicole & Tommy Schulze, Holger Lamm, Roland Caspari, Jörg Wagner, 
Martina & Roman Thielemann, Daniela & Réné Seifert, Sylvia & Michael Ziegler, Muriel Hautefeuille, Torsten Richter, Sebastian 
Joussen, Irmi aus Starnberg, Annette & Sebastian Kirch, Natalie Hammerich & Wolfgang Hatzack, Andi Gassmann, Jens Dreiling, 
Sandra & Andreas Spörl, Ives Müller aka Sven Glückspilz, Gabriela & Helmut Grundei, Paula & 
Frank Bleckmann & Söhne, Pasquale Innominato, Simon Schutz, Uli Nigl, de Thiel-Bande, de Obermayer-Clan en mijn “Sausemaus” :-) 
 
Dank aan al onze testspelers: Sabine Wendler, Ste en König, Thomas Papendieck, Jan van der Burg, Ignacio Garro, Marc Espenhain, Björn 
Heumann, Christian Schulze, Mirko Radowitz, Ina & Jan-Hendrik Frerichs, Alexander Mann-Wahrenberg, David Zeman, Paula & Olli Vogel, 
Elias Anderson, Volker Schwägerl, Detlev Beiderbeck, Irene Müller, Christa & Danyel Jaquet, Thomas Hoche, Nico Steiner, Marion & Nico & 
Lukas Bogatzki, Thor aus Augsburg, Martin Guddat, Sandra & Thomas Falke, Lukas Barucha, Matthias Wiendl, Michael Hilbert, Robert 
Müller, de spelclub Hoechst en vele anderen. 
 
Speciale dank aan Helmut Fennel, Norbert Ehmer, Helge Landgraf, Roland Lehmer, Armin Vogt, Udo Judaschke, Robert Gutwein, Peter 
Schubert, Thomas Knapp,Torsten Kerz, Martin Griesser, Bernd Schneebauer, Alexander Schlick en Cyrus Kerfekhah. 
 
Last but not least gaat dank uit naar de „Gaming-Pros“ Alexander Zbiek van Brettspielwelt, Frank Deutschendorf & Michael Matuszczak van 
Hippodice Spieleclub e.V.,Bernadette Becker & Andreas Buhlmann van Cliquenabend.de, Klaus Ottmaier van Köln, Ralph Querfurth van 
Stuttgart, Heike & Michael López- Pelke van Essen, Friedemann Friese & Maura Kalusky van Bremen en uiteraard Martina & Peter Eggert, 
Philipp El Alaoui, Wolf Wittenstein & Tobias Stapelfeldt van Eggertspiele. 
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