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In het vrolijke dorpje Roboburg is er een jaarmarkt 
waar alle inwoners met ongeduld naar uit kijken. 
Een prachtige gebeurtenis die zes dagen duurt. 
De robots van Roboburg werken het ganse 
jaar ononderbroken door in deze stinkende 
stoomfabrieken. Maar als de jaarmarkt er is, willen 
ze zich amuseren! En hiervoor willen ze al hun 
zuurverdiende geld spenderen. Verschillende 
rondreizende kermissen trekken naar Roboburg 
voor de jaarmarkt, klaar om de nood aan plezier 
van de inwoners te verhelpen. Maar bovenal om 
op kermisachtige manier zo veel mogelijk geld te 
verdienen als mogelijk in dit gebeuren!
Jij bent de eigenaar van één van deze fantastische 
stoomparken. Jij krijgt een uitgebreid gebied 
toegewezen dichtbij Roboburg waar je enorme, 
met steenkool aangedreven attracties bouwt 
om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken 
... maar pas op, Roboburg heeft een zeer strikte 
milieuwetgeving. Als je vertrekt, moet het gebied 
even proper zijn als toen je er aan kwam. Je zal 
dus het afval dat jouw park produceert strikt onder 
controle moeten houden of de boete zou wel eens 
zeer hoog kunnen zijn! Al jouw harde werk heeft 
slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen 
zodat je jouw tegenspelers kan overtreffen!
Steam Park is een gemakkelijk te leren spel 
met twee moeilijkheidsgraden: een eenvoudige 
versie voor minder gevorderde spelers en een 
meer strategische versie voor degenen die een 
spannendere uitdaging willen.
In dit management spel zal je jouw eigen pretpark 
bouwen en ervoor zorgen dat dit het grootste en 
meest rendabele in de streek is. Bij het bouwen van 
de drie-dimensionele attracties, geïllustreerd door 
de getalenteerde Marie Cardouat, zal je jouw park 
recht voor jouw ogen zien groeien.
Kies jouw strategie! Trek bezoekers aan, bouw 
toiletten om het afval onder controle te houden en 
breid jouw pretpark uit. Welke benadering je ook 
kiest, doe het snel. Hoe minder tijd je spendeert 
aan plannen, hoe meer tijd je hebt om jouw park te 
onderhouden. Omdat — dankzij het mechanisme 
van acties kiezen — je niet alleen de beste zal 
moeten zijn maar ook de snelste, indien je Steam 
Park wil winnen!

Onderdelen

4 Start
Grondtegels

20 Standen 
(4 in elk van de 5 types)

42 Bezoekers 
(7 in elk van

de 6 kleuren)

20 Bijkomende 
Grondtegels

48 Afvalfiches

4 Varkensborden

4 Speelvolgorde-
fiches

(Laatste speler fiche)

1 Ronde-
teller

1 Katoenen zakje

18 Attracties (3 afmetingen in elke kleur)

6 Grote Attracties
(3 Bezoeker plaatsen)

6 Medium Attracties
(2 Bezoeker plaatsen)

6 Kleine Attracties 
(1 Bezoeker plaats)

84 bankbiljetten
(30 x 1 Danari,
20 x 5 Danari,
30 x 10 Danari
en 4 x 50 Danari)

1 Rondespoor 
1 Eind Afvalspoor

34 Bonuskaarten  

4 Referentie kaarten 

24 dobbelstenen
(6 voor iedere speler) 
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Vóór jouw eerste spel
Voor je de eerste keer speelt, moet je een beetje tijd nemen om alle onderdelen van Steam Park in elkaar te steken. Tijd 
voor een beetje “Doe-het-zelf”! Maak voorzichtig alle onderdelen los in de kartonnen stanzen. We nemen geen enkele 
verantwoorlijkheid bij eventuele papierscheuren, angst voor het behoud van de kartonnen stanzen of overweldigende 
stans-drukken opwinding die zich tijdens dit proces kan voordoen. 

Vereenvoudigde regels voor beginners
Steam Park is op zich een tamelijk gemakkelijk aan te leren spel. Maar als je je niet voldoende ervaren of dapper vindt 
om het spel de eerste keren in al zijn brutale pracht te spelen, hebben we hier de oplossing voor jou. Speel gerust deze 
eenvoudigere variant die wij bedacht hebben… We noemen deze “Steam Park voor Dummies”, OK? Je kan deze op 
pagina 12 vinden, maar je zal nog steeds alle andere regels ook moeten lezen behalve de “Stand vaardigheden”.

Er zijn ook kleine paragrafen genaamd “Saaie Regels”. Je kan deze paragrafen overslaan als je gehaast bent om jouw 
eerste spel te spelen ... hierdoor zal je wel enkel de belangrijkste regels leren.

Elke rit is opgebouwd uit 3 delen aangegeven met 
dezelfde letter: een centrale structuur in plooibare 
delen en de twee zijkanten. Steek deze in elkaar 
zoals op de tekening links aangegeven, je hebt 
geen lijm nodig. Kennis van het alfabet en basis 
motorische coördinatie zijn echter wel nodig. 

De standen daarentegen zijn opgebouwd uit twee 
delen (wij zijn nogal attent, niet? We willen niet dat 
je te moe wordt om alsnog het spel te spelen). Eén 
deel is een een afbeelding van de stand zelf, het 
andere is de basis en stelt een berg voor. Steek 
deze in kruisvorm in elkaar. 

Binnenin de doos is er voor elke rit plaats voorzien, 
dus moet je ze na elk spel niet meer uit elkaar 
halen.
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opmerking: In Steam Park moet iedere speler zijn 6 dobbelstenen rollen en herrollen en zo snel mogelijk als hij kan het beste resultaat 
kiezen. Daarom raden we je aan voldoende plaats net voor jou te voorzien voor jouw dobbelstenen en jouw varkensbord. Leg jouw park aan jouw 
linker- of rechterkant zodat je het niet verwoest tijdens de rollen fase, jullie onhandige bordspelers.
We raden jou tevens aan het midden van de tafel vrij te houden met enkel de speelvolgordefiches zodat alle speler evenveel kans hebben deze 
snel te nemen zonder enige hindernissen. Je kan de andere spelonderdelen aan de zijkant leggen dichtbij één van de spelers die de taak zal 
hebben de bank te spelen, onderdelen en geld ontvangen van en verdelen aan andere spelers (neen, deze speler kan geen geld stelen van de 
bank. Dit is geen dergelijk spel waarin je jouw familie bankroet en wanhopig moet maken).

4. Schud de bonuskaarten en 
leg ze op de tafel ... dit is de 
kaartenstapel ... uiteraard.

7. Neem 1 bezoeker in elke kleur 
en steek die in het zakje. Leg het 
zakje op de tafel zodat alle spelers er 
gemakkelijk aan kunnen.

3. Leg alle bezoekers op de 
tafel, in groepjes volgens kleur. Dit 
is de bezoekers voorraad.

11. Leg de standen op de 
tafel.8. Leg de rondeteller op het eerste vak 

van het rondespoor.

10. Leg de attracties op 
de tafel per kleur en per 
afmeting.

Opstelling

1. Leg alle bankbiljetten op de 
tafel, dichtbij de doos, op stapels 
volgens waarde. Dit is de bank.

2. Leg alle afvalfiches op tafel, 
nabij de doos, op stapels volgens 
waarde. Dit is de afvalvoorraad.

9. Leg de speelvolgordefiches op de tafel, 
ongeveer even ver van iedere speler, in een rij 
in de juiste volgorde.
In een spel met 3 spelers leg je de 3de 
spelerfiche terug in de doos;
in een spel met 2 spelers leg je de 3de en 2de 
spelerfiche terug in de doos.
Dus moet je in elk spel de eerste en laatste 
speler (tsss) fiches gebruiken.

12. Iedere speler neemt 1 
set van 6 dobbelstenen, 1 Start 
grondtegel en 1 varkensbord.

13. Iedere speler trekt 6 Bonuskaarten, kiest er 3 
en legt de andere af. Hierna worden alle afgelegde 
kaarten terug in de stapel geschud.

5. Leg de bijkomende 
grondtegels gedekt op de tafel.

6. Leg het eind afvalspoor 
waar alle spelers het gemakkelijk 
kunnen raadplegen.
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Het spel
Een spelletje Steam Park bestaat uit 6 ronden. Iedere ronde is opgedeeld in 4 fasen: Rollen, Afval, Acties en 
Inkomsten. Op het einde van de inkomsten fase in de laatste ronde eindigt het spel. De speler met het meeste geld 
wint. Je verdient geld voor iedere bezoeker in jouw Park op het einde van elke ronde alsook voor de bonuskaarten die je 
speelt.

Rollen fase
Alle spelers nemen hun 6 dobbelstenen in hun hand. Van zodra iedereen klaar is, telt er iemand af waarna iedereen 
gelijktijdig zijn dobbelstenen rolt en het resultaat bekijkt.
 
OPMERKING: Sommige ondeugende spelers zullen proberen hun tegenspelers in de val te lokken door onverwacht een snelle aftelling te 
starten om ze onder druk te zetten. Alhoewel we deze twijfelachtige en oneerlijke techniek officieel niet kunnen goedkeuren of aanmoedigen, we 
kunnen ze ook niet veroordelen. We gaan enkel naar die kleine, vrolijke geniepigaards kijken die knikken en lachen maar met een vaderlijke, strenge 
blik naar ons kijken. Overwinning aan de besten, niet? Het is een strijd!

Na elke worp heb je de keus of je dobbelstenen op je varkensbordje legt of niet. Het aantal dat je er neerlegt is aan jou. 
Maar: ligt een dobbelsteen eenmaal op het bordje, mag je hem deze ronde niet meer opnieuw gooien. Gooi vervolgens 
opnieuw met alle nog resterende dobbelstenen. Ga zo door tot alle dobbelstenen op het varkensbord liggen, en pak 
dan zo snel mogelijk het eerste nog beschikbare speelvolgordefiche. Gun de tegenspeler die nét even eerder een fiche 
claimde ook dat fiche, alsjeblieft.

Speelvolgordefiches bepalen de speelvolgorde van de spelers tijdens de volgende acties fase. Zodra alle speelvolgorde-
fiches behalve de laatste werden genomen, heeft de laatste overblijvende speler nog drie laatste rollen. Hierna moet hij 
het resultaat van zijn dobbelstenen aanvaarden en ze allemaal op zijn varkensbord leggen. Tenslotte neemt hij het laatste 
volgordefiche.

Voorbeeld: Jimmy rolt zijn 6 dobbelstenen en heeft 3 lege kanten, 1  en 2 . Hij grabbelt snel 
 en legt die op zijn varkensbord. Hij heeft geen  nodig deze ronde. Hij neemt de overblijvende 5 

dobbelstenen en herrolt die. Hij behaalt 2 , 1  , 1  en één lege kant. Jimmy neemt de 2  en 
 en legt die op het varkensbord. Hij heeft geen  nodig. Hij herrolt de 2 resterende dobbelstenen 

in de hoop 2  te behalen, maar het geluk is niet aan zijn kant. Hij herrolt en herrolt nog twee keer 
en behaalt uiteindelijk dan toch het gewenste resultaat. Ondertussen was Linda sneller dan hem, arme 
drommel, en hij ziet haar het eerste speler speelvolgordefiche nemen. Jimmy heeft net genoeg tijd om de 
tweede speler speelvogordefiche te nemen net voor Manuel, die zich haast om het eerste beschikbare 
speelvolgordefiche te nemen die dus die voor de derde speler is. Op dit moment, gezien alle andere 
speler al een speelvolgordefiche hebben genomen, heeft Ivan nog drie laatste rollen. Hij zal de laatste 
speler zijn in de speelvolgorde.

Saaie en vanzelfsprekende regels: Bij het verplaatsen van een dobbelsteen op tafel naar het 
varkensbord mag je de kant niet wijzigen. Als deze per ongeluk omdraait of je onopzettelijk één van de 
dobbelstenen al op het varkensbord wijzigt, draai je deze terug naar zijn originele positie. Eigenlijk mag een 
dobbelsteen, éénmaal op het varkensbord gelegd, niet meer aangeraakt worden tot de acties fase. Indien je 
“onopzettelijk” het resultaat “per ongeluk” met opzet wijzigt, weet dan dat je een slecht mens bent. En wij jou 
beklagen, jij verachtelijke speel-geest-verpestende bedrieger.
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Voorbeeld: De dobbelstenen op het varkensbord van Manuel tonen 
3 , 2  en 1 . Manuel heeft het 2de  speelvolgordefiche en 2 
bezoekers in zijn park. Tijdens de afval fase krijgt Manuel 3 afvalfiches 
voor de dobbelstenen die hij gekozen heeft (zijn dobbelstenen tonen 
3 ), plus 2 afvalfiches omdat hij 2 bezoekers heeft in zijn park. 
Dus in totaal 5 afvalfiches. Hij kan er 2 van afleggen omdat hij het 2de 
speelvolgordefiche heeft. Dus zal hij slechts 3 afvalfiches aan zijn stort 
toevoegen.

Afval fase
Voor elke  aanwezig op de dobbelsteen resultaten op jouw varkensbord, neem je 1 afvalfiche uit de afvalvoorraad en 
leg je dichtbij je park. Dit wordt jouw stort.

Daarna neem je 1 afvalfiche uit de voorraad voor iedere bezoeker die je in jouw park hebt. Vergeet deze stap niet!

Pas nu de bonus/straf toe aangegeven op jouw speelvolgordefiche: heb je het laatste speelvolgordefiche, dan krijg 
je 2 afvalfiches. Heb je het 3de speelvolgordefiche, gebeurt er niks. Heb je het 2de speelvolgordefiche, mag je nu 2 
afvalfiches van jouw stort terugleggen. Heb je het 1ste speelvolgordefiche, mag je 4 afvalfiches terugleggen. Volle 
aandacht en snelle reflexen brengen op, we hebben het gezegd!

Voorbeeld: Jimmy gooit zich op het eerste beschikbare speelvolgordefiche ... het is dit van de 1ste speler! Hij neemt het maar Linda en Manuel 
zijn even snel als hij en hun handen verstrengelen. Manuel ziet dat hij in de heet van de strijd de vinger van Jimmy heeft gegrepen in plaats van het 
fiche, dus trekt hij zijn hand terug in een nobele show van fairplay en neemt het speelvolgordefiche van de 2de speler. Het is niet duidelijk of Jimmy 
of Linda het eerst was, dus wijzen ze het willekeurig toe ... en Linda wint de eerste plaats! Arme Jimmy, hij wordt 3de speler. Fairplay is altijd het 
beste, Manuel weet dat. Ondertussen is Ivan zijn laatste twee dobbelstenen wanhopig aan het herrollen op zoek naar bezems .. hij wordt opnieuw 
laatste.

Opmerking bij spel voor 2 spelers: in en spel met twee 
spelers kunnen de bonus en malus voor de eerste en laatste speler een 
groot verschil maken, vooral als één van de spelers minder ervaring heeft 
dan de andere. We stellen voor het tweede spelerfiche te gebruiken in 
plaats van het eerste spelerfiche bij jouw eerste spellen met twee spelers.

+ - =

Zodra alle spelers al hun dobbelstenen op hun varkensbord gelegd hebben en hun speelvolgordefiche hebben genomen, 
kan je verdergaan met de afval fase. Neen, je zal jouw salon niet moeten ombouwen, dat beloven we.

Andere saaie regels: In sommige gevallen is het mogelijk dat één of meerdere spelers hetzelfde speelvolgordefiche tezelfdertijd proberen te 
nemen. In de meeste gevallen zal het duidelijk zijn welke speler het eerste was (bijvoorbeeld zijn hand is onder de hand van de andere speler(s)). 
Als je geen duidelijke beslissing kan nemen,wijs het betwiste speelvolgordefiche willekeurig toe (of met om het even op welke manier je wenst. Wij 
hebben een voorkeur voor een éénhandige push-up wedstrijd).
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Acties fase
In speelvolgorde gebruikt iedere speler al zijn dobbelstenen op zijn varkensbord om acties mee uit te voeren. De acties 
die je kan uitvoeren, zijn bepaald door het resultaat dat je koos op jouw dobbelsteen. De symbolen op de dobbelstenen 
zijn “grondstoffen” die jou toelaten één of meerdere acties uit te voeren. Bij het uitvoeren van een actie, neem je de 
overeenkomstige dobbelsteen (of dobbelstenen) van je varkensbord en je legt ze opzij. Je kan deze tijdens de huidige 
ronde niet meer gebruiken.

Er zijn 6 beschikbare acties: attracties bouwen, standen bouwen, bezoekers aantrekken, afval opruimen, bonuskaarten 
spelen en het park uitbreiden. Elke actie kan slechts één keer per ronde gebruikt worden. Je kan jouw acties in eender 
welke volgorde uitvoeren.

> Bouw attracties: Je kan één of meer attracties bouwen zo lang je genoeg  kan spenderen. Elke attractie kost 1 
 voor elk bezoekersvak dat deze heeft ... of je kan gewoon op de zijkant ervan kijken.

Belangrijk: Je kan niet meer dan één attractie met dezelfde afmeting bouwen tijdens eenzelfde ronde.

Voorbeeld Ivan slaagde er in maar liefst 4  te rollen deze ronde, dus 
voert hij een bouw attracties actie uit. Hij bouwt een grote blauwe attractie (met 3 
bezoekersvakken) die hem 3  kosten. Alsook een kleine paarse attractie (met 1 
bezoekersvak) die hem 1  kost.
Ivan kon geen 2 medium attarcties bouwen (met 2 bezoekersvakken) omdat het niet 
toegestaan is meerdere attracties van dezelfde afmetingen in één ronde te bouwen! 
Was je dit al vergeten?

opmerking: Zodra je een attractie geplaatst hebt, mag je die niet meer verplaatsen voor de rest van het spel (Steam Park attracties zijn 24/24 
en 7/7 open. Heb jij ooit een rollercoaster zichzelf zien verplaatsen terwijl het park open is voor publiek? Neen? Dachten wij al).

Bouwregels
Als je een attractie bouwt, mag deze niet raken aan geen enkele stand 

noch een andere attractie die je al bezit (zelfs niet op een hoek), tenzij 
het van dezelfde kleur is.

Indien ze van dezelfde kleur zijn, moeten ze aangrenzend zijn (aan 
een zijde, niet enkel een hoek) en ze moeten precies éen vak 

aangrenzend zijn. Twee op deze manier aangrenzende attracties 
worden aanzien als 1 enkele attractie voor de rest van het 

spel (Heb jij ooit een roller coaster in meerdere stukken zien 
uiteenvallen terwijl er nog mensen in zitten?).

Saaie en Intuïtieve regels: Neem de gekozen attractie uit de voorraad en zet deze in jouw park. Afhankelijk van de afmetingen neemt 
deze één of meerdere vierkanten in jouw park in. Kleine attracties nemen 1 vierkant in, medium attracties 2 vierkanten en grote attracties nemen 3 
vierkanten in. Je moet de attracties precies op de vierkanten plaatsen die ze innemen, het is niet toegestaan ze over de lijnen van de vierkanten of 
diagonaal over het veld te plaatsen (we weten dat dit nogal vanzelfsprekend is maar je gelooft nooit hoeveel vragen wij hierover gekregen hebben. 
Echt waar, je hebt geen benul). De basis van elke attractie moet volledig op jouw park grondtegel(s) geplaatst worden maar ze mogen gedeeltelijk op 
de startgrond  en gedeeltelijk op bijkomende grond geplaatst worden, zo lang je ze maar netjes in het kader zet.
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> Standen bouwen: Je mag één of meerdere standen bouwen zolang je per stand 1  kan betalen.

Elke soort stand heeft een speciale vaardigheid (Voor een volledige lijst van de speciale vaardigheden van de standen, 
zie pagina 11).

Belangrijk: Je kan slechts één stand van hetzelfde type in dezelfde ronde kopen.

opmerking: Eénmaal je een stand plaatst, kan je die niet meer verplaatsen voor de rest van het spel.

> Bezoekers aantrekken: Dit is hetgeen waar het ganse spel om draait: de onschuldige, vrolijke Roboburgers 
amuseren en legaal al het geld uit hun zakken pikken. Om dit te doen, los van het bouwen van een goed park, moet je ze er 
naartoe lokken! Dit is de belangrijkste actie omdat, om te kunnen winnen, je een park vol met bezoekers zal moeten hebben!

Voor elke  die je spendeert, neem je 1 bezoeker van jouw keuze uit de bezoekersvoorraad en plaats je die in de zak. 
Daarna schud je de zak en trek je evenveel bezoekers. Op het einde van elke bezoekers aantrekken actie moeten er altijd 
nog 6 bezoekers in de zak overblijven.

Voor iedere bezoeker die je trok, controleer je of je een attractie in dezelfde kleur met minstens één vrij vak hebt.
indien wel, heeft die bezoeker een attractie in jouw park naar zijn smaak gevonden en je kan hem op een vrij vak van 
die attractie plaatsen; hij zal zijn veiligheidsriem vastmaken en daar blijven tot het einde van het spel! Robotten kunnen 
duizenden ritten op een attractie maken ... alleen kunnen ze soms eens een beetje olie overgeven!
Indien er geen gepaste attractie voor die bezoeker is, vind hij jouw park saai en vertrekt hij onmiddellijk zonder enige cent 
op te doen. Als je stilletjes luistert, kun je hem met zijn stille, mechanische stem horen vloeken over jouw incompetentie. 
Werkelijk, wij begrijpen hun reactie. Plaats de bezoeker terug in de bezoekersvoorraad - niet terug in de zak!

Voorbeeld: (a) Linda spendeert 3 . Zij neemt 
3 bezoekers uit de bezoekersvoorraad. Gezien zij een 
volledig lege kleine rode en een medium groene attractie 
heeft, beslist ze 2 groene en 1 rode bezoeker uit de 
bezoekersvoorraad te nemen. (b) Ze plaats ze in de zak 
(waar er reeds 6 bezoekers in zaten; met de 3 die Linda 
toevoegde, zijn er nu 9 bezoekers) en schudt de zak. (c) 
Daarna trekt ze evenveel bezoekers uit de zak als ze er 
in gestoken heeft, 3 bezoekers dus. Ze trekt 1 paarse, 
1 rode en 1 groene bezoeker. (d) Linda heeft vakken in 
haar park om de groene en de rode bezoeker te plaatsen. 
Maar de paarse kan niet geplaatst worden dus plaatst ze 
die terug in de bezoekersvoorraad. Een goed resultaat. 
Wel jammer voor de arme paarse Roboburger.

Bouwregels
Als je een stand bouwt, mag deze niet raken aan geen enkele attractie noch een andere stand die je al bezit (zelfs niet op 
een hoek), tenzij het van hetzelfde type is. Indien ze van hetzelfde type zijn, moeten ze aangrenzend zijn.
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> Afval opruimen: Nogal duidelijk, niet? Niettemin gaan we ons werk doen: voor elke  die je spendeert, leg tot 2 
afval uit jouw stort af. Leg deze terug in de afvalvoorraad. Je kan nooit minder dan 0 afval hebben.

> Bonuskaarten spelen: Voor elke  die je spendeert, kan je 1 bonuskaart uit jouw hand spelen en geld 
verdienen volgens die kaart. Kijk naar de tekst op de kaart om te berekenen hoeveel geld je krijgt. Neem dit geld 
onmiddellijk na het spelen van de kaart uit de bank.
Het is niet toegestaan twee identieke bonuskaarten in dezelfde ronde te spelen.

Voorbeeld: Linda spendeert 2  om 2 bonuskaarten te spelen. De eerste vermeldt 
“Aantal blauwe vakken in jouw park”. Linda heeft 1 blauwe attractie met 4 vakken (een grote 
blauwe attractie verbonden aan een kleine blauwe attractie), dus volgt ze de tabel op de 
kaart: Voor 4 vakken, krijgt ze 7 Danari. De tweede bonuskaart die ze speelt, vermeldt “Aantal 
standen van hetzelfde type in jouw park”: Linda heeft 3 standen maar slechts 2 hiervan zijn van 
hetzelfde type. Dus volgt ze de tabel op de kaart: Voor 2 standen van hetzelfde type, krijgt ze 6 
Danari. Linda krijgt in totaal 13 (7+6) Danari.

> Het park uitbreiden: Door het spenderen van om het even welk van 
jouw symbolen, kan je een bijkomende grondtegel kopen en deze aansluiten 
aan jouw park (bijvoorbeeld aan jouw startgrond of een andere bijkomende 
grond die je al hebt). Bijkomende gronden moeten met minstens 2 zijden aan 
de startgrond en/of andere bijkomende gronden raken.

opmerking: Je kan om het even welke dobbelsteen gebruiken om jouw park uit te breiden 
behalve de dobbelstenen op de blanco kant. Deze kan dus als een soort “troost actie” aanzien 
worden indien je mis ingeschat hebt en niet weet wat te doen met bepaalde dobbelstenen ... dus 
kan je ze altijd gebruiken om jouw park uit te breiden!

Saaie regels: Je mag per ronde slechts 2 bijkomende gronden toevoegen. 
Van zodra je een bijkomende grond hebt toegevoegd, wordt die aanzien als een 
deel van jouw startgrond. Dus kan je attracties bouwen op twee bijkomende 
grondtegels of een bijkomende en de start grondtegel. Attracties en standen 
gebouwd op bijkomende grondtegels moeten alle toepassellijke bouwregels 
zoals gewoonlijk volgen.

Voorbeeld: Ivan plande in zijn beurt een mooie grote groene attractie 
te bouwen maar vergat dat hij hiervoor geen plaats had in zijn park ... hij 
moet eerst uitbreiden! Hij houdt een  om een bounskaart te spelen maar 
beslist die actie uit te stellen tot zijn volgende ronde en in plaats spendeert hij 
die dobbelsteen om bijkomende grond te kopen. Nu heeft hij plaats voor die 
glimmende grote groene attractie die hij graag wou.

Van zodra de laatste speler al zijn acties heeft uitgevoerd, kan je 
verdergaan met de inkomsten fase.
Denk goed na hoe je jouw dobbelstenen wil gebruiken voor jouw 
actie fase begint zodat het spel de vonk niet verliest terwijl de 
andere spelers wachten totdat jouw brein opgestart is.
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Inkomsten fase
Voor iedere bezoeker die je in jouw Park hebt, neem je 3 Danari.

Als je hierna minder dan 3 bonuskaarten bezit, trek je 2 kaarten waarvan je er één van kiest. Deze voeg je toe aan jouw 
hand en de andere leg je af.
Herhaal dit proces totdat je opnieuw in totaal 3 kaarten in jouw hand hebt.

Verplaats daarna de rondeteller vooruit. Iedere speler legt zijn speelvolgordefiche terug op tafel zodat ze terug in de correcte 
volgorde liggen (1, 2, 3, 4, indien je vergeten bent hoe te tellen). Nu kan je de volgende ronde beginnen.

Einde van het spel
Het spel eindigt op het einde van de 6de ronde. We hopen 
dat je genoten hebt van de rit ... ehm, sorry.

Iedere speler telt nu het aantal afvalfiches die hij in zijn 
stort heeft en kijkt het eind afvalspoor na om te zien 
hoeveel Danari hij moet betalen om zijn Park op te kuisen 
(we hadden jou gewaarschuwd dat de boetes serieus 
konden oplopen, weet je nog? Roboburgers zorgen voor 
hun milieu!).
Als je 30 of meer afval hebt, verlies je al jouw geld en dus 
ook het spel … dat is de betekenis van de kleine, rode 
schedel onderaan het afvalspoor!

Na deze stap tel je hoeveel geld je nog bezit. De speler 
die nu nog het meeste geld over heeft, is de winnaar.

In geval van gelijkstand is de betrokken speler met de 
meeste bezoekers in zijn park de winnaar. Indien het dan 
nog steeds een gelijkstand is, wint de betrokken speler die 
als eerste het Cranio Creations logo op de achterkant van 
de doos aanraakt! (Ik weet het ... het klinkt niet logisch...).

Voorbeeld: Linda heeft 3 bezoekers in haar park en ze heeft 
slechts één bonuskaart in haar hand. Tijdens de inkomsten fase krijgt 
ze 9D (3D voor iedere bezoeker). Ze trekt ook nog 2 bonuskaarten, 
kiest er één van die ze aan haar hand toevoegt en legt de andere af. 
Nu heeft ze 2 bonuskaarten in haar hand, dus herhaalt ze het proces: 
ze trekt 2 bonuskaarten, kiest er één van en legt de andere af.
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STAND VAARDIGHEDEN
BEVEILIGING
Voor elke beveiligingsstand dat je bezit, mag je 1 bezoeker die je zonet trok terugplaatsen in de zak en 
een andere trekken.
Voorbeeld: Jimmy trok 3 bezoekers uit de zak, allemaal blauw. Hij kan er 1 in zijn kleine blauwe attractie plaatsen maar 
hij zal de andere 2 terug in de bezoekersvoorraad moeten plaatsen. Hij heeft echter 2 beveiligingsstanden en dus kan hij die 
2 terug in de zak plaatsen en opnieuw trekken, in de hoop deze keer meer geluk te hebben. Hij trekt een rode en een zwarte 
bezoeker. Hij kan de rode in het laatste vrije vak van zijn grote rode attractie plaatsen maar hij heeft geen zwarte attractie. De 
zwarte bezoeker gaat dus terug naar de bezoekersvoorraad.

INfoPUNt
Voor elke infopuntstand dat je bezit, mag je 1 bezoeker die je zonet trok op een vrij vak van één van jouw 
attracties plaatsen, zelfs als deze niet in de overeenkomstieg kleur is. Deze bezoeker moet op het einde 
van de inkomsten fase terug in de bezoekersvoorraad geplaatst worden.
Voorbeeld: Linda trok een gele bezoeker maar haar gele attractie is reeds volzet. Ze heeft echter een vrij vak in een 
blauwe attractie alsook een infopunt, dus kan ze de gele bezoeker op de blauwe attractie plaatsen. Tijdens de inkomsten fase 
zal ze 3D voor die bezoeker krijgen (zelfs als hij niet echt geamuseerd was in haar park...) en daarna plaatst ze hem terug in de 
bezoekersvoorraad. 

CASINo
Voor elke Casino dat je bezit, mag je het resultaat van 1 dobbelsteen op jouw varkensbord tijdens jouw 
beurt wijzigen naar een ander resultaat naar eigen keuze.
Voorbeeld: Ivan is het beu altijd de laatste speler te zijn en dus heeft hij vliegensvlug de rollen fase afgewerkt en het 1ste 
spelersvolgordefiche genomen. Maar bij het begin van de acties fase, ziet hij dat hij er nogal een zootje van gemaakt heeft. 
Hij had 2  nodig om een roze medium attractie (de laatst beschikbare) te bouwen maar hij heeft 2  in de plaats op zijn 
varkensbord gelegd die hij absoluut niet nodig heeft. Arme Ivan, dit spel ligt hem echt niet. Maar gelukkig voor hem, heeft hij 2 
casino’s dus kan hij zowaar deze 2  in 2  wijzigen en toch nog zijn attractie als gepland bouwen.

toILEt
Voor elk toilet dat je bezit, mag je tijdens jouw acties fase 1  resultaat op één dobbelsteen op jouw 
varkensbord als 2  resultaten gebruiken.
Voorbeeld: Manuel staat aan de leiding maar hij heeft veel afvalfiches in zijn stort. De boete die hij hiervoor aan het einde 
va het spel zal moeten betalen, zal zo hoog zijn dat hij hoogst waarschijnlijk het spel zal verliezen. Hij probeert zo veel  als 
mogelijk te rollen en slaagt erin 5 te bekomen. Hiermee zou hij 10 afvalfiches van zijn stort mogen afleggen. Maar hij heeft 2 
toiletstanden in zijn park. Dankzij deze kan hij 2 van zijn  als 4 (2  in plaats van 1 voor elke dobbelsteen) gebruiken. Dus 
heeft hij in totaal 7 (4 + 3)  en kan hij een mooie 14 afvalfiches afleggen!

PRomotIE
Voor elke promotiestand dat je bezit, mag je tijdens jouw acties fase 1  resultaat op één dobbelsteen 
op jouw varkensbord als 2  resultaten gebruiken.
Voorbeeld: Jimmy heeft vele vrije vakken op zijn attracties dus zou hij graag een groot aantal bezoekers aantrekken om 
deze op te vullen. Hij is er in geslaagd 3  tijdens de rollen fase te gooien. Hij had er graag wat meer gehad maar wou ook 
niet laatste speler zijn dus stopte hij toen hij nog steeds 1  en 2  had zodat hij ten minste het 3de spelersvolgordefiche kon 
nemen. Hij kan nu dat  goed gebruiken. Hij bouwt een promotiestand zodat hij 1 van zijn  als 2 kan gebruiken. Hij voert 
daarna zijn bezoekers aantrekken actie uit waarin hij, dankzij zijn zopas gebouwde promotiestand, 4 bezoekers in plaats van 
slechts 3 kan aantrekken.
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Steam Park voor Dummies
In een normaal spelletje Steam Park heeft elke soort stand zijn eigen speciale vaardigheid 
(zie standen bouwen, pagina 11). Deze zorgen ervoor dat het spel strategischer en 
interessanter is. Maar aangezien we niet willen dat jullie brein oververhit, kan je bij de 
eerste paar spelletjes deze speciale vaardigheden negeren (voor sommige kan dit meer dan 
een paar zijn vooraleer ze daadwerkelijk de basis van Steam Park snappen maar we zijn 
onverbeterlijke optimisten. Wat doe je er aan?).

In plaats van vaardigheden levert in deze basis versie van het spel elke stand die je, op het 
einde van het spel, bezit een bonus van 3 Danari op.
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