Voorwoord

Komende speldagen

Inmiddels is er alweer een jaar
voorbij. Een jaar
waarin we gerust
kunnen stellen dat
er veel is gebeurd.
De
speldagen
werden,
onwetend wat het allemaal zou gaan
brengen, weer voorzichtig opgepakt.
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De energieprijzen stegen de pan uit,
en als gevolg daarvan, stegen ook de
rest van alle prijzen enorm.
Mede hierdoor is de club genoodzaakt om te verhuizen naar een nieuwe locatie.
Vanaf de speldag in januari vindt deze plaats in Feestzaal Elsum. Lees
verderop in dit magazine voor meer
informatie.
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Endless Winter - Überlebe die letzte Eiszeit

Endless Winter verwijst naar de laatste IJstijd, toen de primitieve stammen met hun beperkte
middelen de barre leefomstandigheden moesten trotseren. Maar door nieuwe opgedane kennis van generatie tot generatie door te geven en uit te breiden slaagden zij erin deze moeilijke periode te overleven. In dit spel zal je dus je troep moeten begeleiden over verschillende
ontwikkelingspaden om zo de meest succesvolle stam te worden.
Je zou het niet zeggen als je de doos uitpakt, maar een ruime tafel is alvast een noodzaak. Je
begint met het eerder kleine hoofdbord, waarop het scorespoor is terug te vinden, alsook het
rondespoor, het volgordespoor, de actiekolommen en een etalage voor de heilige stenen.
Onder het bord komen 3 rijen van 5 posities voor kaarten: 5 stapels extra stamleden, 2 stapels cultuurkaarten van niveau 1 en 2, en de resterende 8 posities worden opgevuld met
open gelegde cultuurkaarten. Naast deze kaarten komt het totembord waar je links kan
groeien op het offerspoor en rechts op het erespoor. Verder moet je nog ruimte voorzien
voor het territorium waarover je stam zich zal verspreiden. Dit bestaat uit een centrale hexagonale tegel waarrond random een gebied wordt uitgelegd van 18 tegels van 6 verschillende
gebiedstypes. Volledig random is het eigenlijk niet, er zijn een paar regels aan verbonden om
een soepel spelverloop te bevorderen. Dan is er nog een zone waar je megalieten zal
bouwen.

Deze wordt gevormd door 4 tegels (met elk 8 vakjes) die in een bepaald patroon worden gelegd, naar keuze volgens de handleiding en het aantal spelers. Ten slotte is er nog het jachtbord waarop een trekstapel van dierkaarten komt te liggen en met ruimte voor 6 opengelegde kaarten.

Oef, dat was al een hele boterham, maar toch zijn we er nog niet! Nee, dit was enkel het gemeenschappelijke speelveld. Iedereen heeft namelijk nog een persoonlijk spelbord waarop je
grondstoffen worden bijgehouden alsook je verschillende bouwelementen (tenten, dorpen,
megalieten). En rond dat bord komen je kaarten te liggen. Links je trekstapel, rechts je aflegstapel, bovenaan je gespeelde kaarten, onderaan je gevangen dierkaarten. Dan nog links onderaan je stamhoofdkaart en rechts onderaan je grafsteenkaart, waaronder je geofferde
kaarten bewaart. Zo, dat was het ongeveer qua opstelling. Ik hoop dat het ondertussen wel
duidelijk is dat je redelijk wat plaats zal nodig hebben.

Nadat iedereen een stamhoofd heeft gekozen of gekregen (keuze uit 5) neemt hij de bijpassende figuur (een zeer mooie en gedetaillerde miniatuur overigens) en stamhoofdkaart. Deze
is tweezijdig voor wat variatie, maar elke speler mag zelf een zijde (en bijhorende eigenschap) kiezen. Kies vervolgens een kleur en zet de figuur op het overeenkomstige voetje.
Vervolgens ontvang je de 9 startkaarten en 2 gewone figuren (stamleden) van die kleur.
Daarna wordt een startgrondstoffenkaart en een overzichtskaart uitgedeeld. De grondstoffenkaart geeft je beginpositie op je persoonlijk voedsel- en gereedschapsspoor, en welk extra stamlid en/of dier je uit de etalage mag nemen. Eventueel mag je ook al een tent plaatsen
op de starttegel van het territorium. De overzichtskaart heeft ook een nummer, dat de initiële
speelvolgorde bepaalt. Leg je token dus op de juiste positie op het volgordespoor. Hier hoort
ook nog een bonus bij: de startspeler krijgt helaas niks, maar daarna is het respectievelijk
voedsel, gereedschap en beide. Elke speler begint met 3 vaste kaarten en trekt nog 2 kaarten bij op hand. Hierna kan het spel beginnen.

Een ronde bestaat uit 3 fases: een actiefase, een eclipsfase en een opkuisfase. In de actiefase gaan de spelers om en om een figuur inzetten op één van de actiekolommen en deze helemaal doorlopen. Hier wordt een vrij uniek principe toegepast. De eerste stap is een actie die
onbeperkt mag uitgevoerd worden, zolang je ze kan betalen. De tweede stap is een actie die
je slechts 1 keer mag uitvoeren, en de derde stap/actie is enkel voorbehouden aan de speler
die als eerste de actiekolom heeft gekozen. De actie betaal je niet alleen met grondstoffen,
maar meestal ook met arbeid. Die arbeid komt van handkaarten die je uitspeelt. Elk stamlid
levert namelijk een bepaalde hoeveelheid arbeid, die 'geboost' kan worden als de actiekolom
overeenkomt met zijn specialiteit. Eventueel kan je ook voedsel afgeven voor arbeid.
De 4 actiekolommen komen ruwweg overeen met
een bepaalde zone van het speelveld.
De eerste kolom
focust bvb op je
stamleden:
1)
koop een extra
stamlid direct op
hand; 2) koop
een extra stamlid
(op aflegstapel)
en begraaf een
kaart; 3) vorder
op een totemspoor en begraaf
een kaart. Merk
op dat het begraven
van
een
kaart 2 doelen
heeft. Enerzijds
je deck uitdunnen zodat je goede kaarten sneller terugkomen, en anderzijds omdat het aantal begraven
kaarten deel uitmaakt van de finale puntentelling.
De tweede actiekolom speelt in op je ontwikkeling: 1) koop een cultuurkaart (op hand); 2)
koop een heilige steen; 3) ontvang 1 voedsel en 1 gereedschap. Je hebt ruimte voor 3 heilige
stenen en elke steen kan voor punten zorgen in de eclipsfase.
De derde kolom zorgt ervoor dat je je gebied kan uitbreiden: 1) zet een tent of verplaats er
één; 2) vervang 3 tenten in aangrenzende tegels door een dorp op het snijpunt; 3) zet een
tent en verplaats een tent.
De laatste kolom heeft betrekking op dieren: 1) kaarten in de etalage toevoegen en/of een
dier vangen; 2) een gevangen dier slachten voor grondstoffen; 3) neem de bovenste dierkaart van de trekstapel.
Als je je stamhoofd inzet, mag je die beurt ook gebruik maken van zijn speciale eigenschap.
In plaats van een actie te kiezen, mag je een figuur ook laten rusten. Je trekt dan een extra
kaart bij (of een lager inkomen) en je mag een dier slachten. Bovendien krijg je 1,5 arbeid (ja,
anderhalf) voor gebruik in de eclipsfase.

De aandachtige lezer zal het misschien opgevallen zijn dat er nergens sprake is van de bouwzone voor megalieten. Dat klopt, megalieten kan je niet bouwen via de acties zelf, maar enkel
via eigenschappen van cultuurkaarten of andere voordelen. Dit bouwen levert meerdere zaken op: je ontvangt de grondstoffen van het vakje waar je bouwt (bouwen moet steeds aangrenzend aan een andere megaliet, waarbij de neutrale megaliet enkel op de startvakjes mag
komen), je speelt eclipsvoordelen vrij op je spelersbord en je hebt extra kansen om punten te
scoren.

Na de derde actiebeurt mag je een aantal kaarten gedekt afleggen voor de eclipsfase. Die begint zodra de laatse speler zijn actiefase heeft beëindigd. In deze eclipsfase worden eerst de
gespeelde kaarten onthuld en de aanwezige arbeid geteld.
Het volgordespoor wordt nu aangepast volgens de hoeveelheid arbeid (vergeet de extra arbeid van het rustveld niet). In geval van ex aequo gaat het voordeel naar de speler die lager
stond. In de nieuwe volgorde mag iedereen nu een eclipsronde spelen. Deze bestaat uit 4
stappen: 1) ontvang het volgordevoordeel; 2) voer de eclipsactie uit van de gespeelde stamleden; 3) ontvang inkomen van gebiedstegels waar je de meeste invloed hebt; 4) ontvang inkomen van je spelersbord van vrijgespeelde vakken met eclipssymbool. Indien je heilige stenen
hebt, omvat dit ook punten voor elementen die aan de voorwaarden voldoen (bvb 2 punten
per dorp dat aan een bepaald gebiedstype grenst).
Na de eclipsfase is er nog de opkuisfase. Dit zijn de klassieke zaken zoals figuren terugnemen, etalages aanvullen en 5 kaarten bijtrekken van je deck (zonder handlimiet).

Na 4 ronden eindigt het spel. Er is dan nog een finale puntentelling waarbij bepaalde aspecten beschouwd worden, te beginnen met het totembord. Het offerspoor (links) bepaalt hoeveel punten je nog krijgt voor overblijvende grondstoffen (voedsel en gereedschap). Hoe hoger je staat, hoe beter de verhouding (bvb helemaal bovenaan is 1 punt per grondstof). Het
erespoor (rechts) bepaalt dan weer hoeveel punten je krijgt voor je begraven kaarten. Hier
telt de relatieve positie: wie het verst staat mag de gunstigste omzettingstabel toepassen
(bvb 15 punten als je meer dan 7 kaarten begraven hebt). Vervolgens bekijk je je deck. Sommige kaarten hebben een puntenindicatie, die tel je gewoon op. En ten slotte evalueer je je
nog levende dierkaarten. Hier telt het principe van de setjes: hoe groter de set, goe meer
punten. De zeldzaamheid van het dier speelt hier ook een rol. Als alles opgeteld is, wint de
speler met de meeste punten.
Endless Winter profileert zichzelf als expertenspel en dat is het ook. Alhoewel het actieaanbod in principe beperkt is, zijn er zoveel facetten die je in de gaten moet houden dat er soms
moeilijke keuzes gemaakt dienen te worden. Ook het feit dat sommige onderdelen enkel in de
loop van het spel
scoren en andere
pas op het einde
maken dat je eigenlijk overal een beetje mee moet zijn.
Focussen op 1 ding
is geen goed plan,
zoals ik heb ondervonden. Eveneens
belangrijk
is
je
speelvolgorde. Zit
je constant laatst,
dan mis je meestal
de eenmalige actievoordelen en dat
voel je uiteindelijk
wel. Af en toe investeren in de eclipsfase loont hier dus.
Dat je hiervoor arbeid moet sparen
en dus beperktere
acties hebt, moet
dan maar. Endless Winter combineert een aantal bewezen mechanismen (deck building, setjes maken, gebiedscontrole etc), maar doet dit op een vlotte en originele manier (het actiekolomprincipe). Tel daarbij dat de presentatie ook top is (artwork, componenten, miniaturen)
en je hebt geheid een winnaar. Dit is een spel dat zeker niet in de ijskast zal verdwijnen. Aanrader!
PS: Voor de liefhebber zijn er trouwens al talrijke uitbreidingen verkrijgbaar in de winkel. (RT)

Dit spel is geschonken door Frosted Games
https://www.frostedgames.de/

Fasanerie
Friedemann Friese heeft deze reis een klein
kaartspelletje weten te realiseren dat gaat over
fazanten. Misschien een minder interessant thema, maar je moet iets als je graag een spel laat
beginnen met de letter F. En zeg nu zelf hoeveel
vogelnamen kennen jullie die beginnen met de
letter F. Want vogels, dat werd het thema. Oké,
de flamingo, fuut of de fluiter hadden ook gekund. Maar dan moeten deze vogels ook in het
Duits nog een naam hebben die begint met de
letter F. In dit spel is dus gekozen voor de kleurrijke fazant.

In dit spel krijgen de spelers een opdracht rechtstreeks van de barones. Jullie gaan zoeken naar
nobele fazanten die geschikt zijn voor de fazanterij. Verzamel waardevolle fazanten en vermijd
de mislukkelingen die veel minder waardevol zijn
en soms zelf minpunten opleveren.
Van de 12 verschillende fazantensoorten, wordt
er altijd maar met zes verschillende fazantensoorten gespeeld.
Wanneer je het spel voor de eerste keer speelt wordt voorgeschreven welke soorten je het
beste kunt verwijderen. Daarna hou je 6 kaarten van iedere soort over. De kaarten worden
geschud en hiermee maak je een trekstapel en draait de bovenste 6 kaarten open. Deze vormen een rij waaruit de spelers kunnen kiezen. Iedere speler kiest een eigen schijfje, waarmee hij straks gaat bewegen over de kaarten. Hij pakt tevens de bijbehorende kaart, om aan
te geven met
welk karakter hij
speelt. Nu kan er
een start gemaakt
worden
met het verzamelen van de meest
waardevolle dieren. Let er goed
op dat iedere fazantensoort een
e ig e n
e ff e c t
heeft, welke plusof minpunten opleveren. Achterin
de
handleiding
worden de effecten van de 12
verschillende fazantensoorten
uitgelegd.

Als je aan de beurt bent, beweeg je je houten schijfje
naar een kaart naar keuze
uit de rij. Je mag je schijfje
zo ver in de rij neerleggen
als je zelf wilt. Het is zelfs
toegestaan om op het schijfje van een andere speler te
landen. Indien je alleen op
een kaart staat en je staat
laatste in de rij, dan verzamel je de kaart waar je op
geland bent en alle kaarten
welke achter je liggen. Let
op, je moet deze kaarten nemen, ook al liggen er misschien minder interessante
kaarten bij. Je legt de verzamelde kaarten blind onder je
karakter weg. Je mag wel
altijd zelf bekijken welke
kaarten eronder weggestopt zijn. Indien de schijfjes op elkaar beland zijn, is het niet toegestaan om kaarten te gaan verzamelen. Je gaat dan automatisch verder naar stap twee. Bekijk de kaarten in de rij en kies een kaart verder vooruit om daar je schijfje op te plaatsen.
Ligt je schijfje nu als eerste in de rij, dan trek je kaarten totdat er weer vijf kaarten voor je
schijfje liggen. Degene die
nu als laatste ligt, begint
zijn beurt met verzamelen.
Het spel eindigt als de rij
niet meer aangevuld kan
worden uit de trekstapel.
De spelers hebben dan nog
eenmaal de mogelijkheid
om nog te verzamelen uit
de openliggende rij. Vervolgens tellen de spelers de
plus- en minpunten. De speler met de meeste punten
wint het spel. Omdat een
partijtje nogal snel kan verlopen, heb je altijd de mogelijkheid om opnieuw te
beginnen en zo een aantal
rondes achtereen te spelen.

Indien je beschikt over meerdere doosjes van dit kaartspelletje,
is het met meerdere personen te spelen. De club heeft de beschikking over twee doosjes, waardoor het spel tot 4 spelers te
spelen is. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door 2F Spiele
https://www.2f-spiele.de/

Die Wandelnden Türme
Bij deze wandelende torens is het de bedoeling dat de spelers
om ter eerste hun tovenaars thuis brengen, in het ravenkasteel. Voordat ze dat doen, moeten ze eerst 6 toverdrankjes
gebrouwen hebben.
Voor de setup wordt het spoor in mekaar gepuzzeld over welke de torens gaan bewegen. Afhankelijk van het aantal spelers worden de tovenaars over de eerste torens achter het ravenkasteel verdeeld. Elke speler krijgt 6 toverdrankjes die
nog niet gebrouwen zijn. De stapel met bewegingskaarten
wordt geschud, en elke speler krijgt er 3 op hand.
De startspeler mag als eerste 2 van zijn 3 handkaarten open
spelen. Na zijn beurt trekt hij 2 nieuwe kaarten. Handkaarten
bestaan uit 2 soorten : oftewel beweeg je met een toren, oftewel beweeg je met 1 van je eigen tovenaars.
Uit deze 2 soorten kan men nogmaals een onderscheid maken
tussen kaarten waar je een voorgedrukte hoeveel stappen
mag zetten, en kaarten waar je x aantal keer mag dobbelen
om te bepalen hoe ver je mag bewegen.
Kies je voor een tovenaar te bewegen, neem dan één van je eigen tovenaars en beweeg zoveel plaatsen in de richting van de klok verder als er voorgedrukt staat op de
gespeelde kaart, of zoveel stappen als je gedobbeld hebt.

Daarmee kan de tovenaar op een toren of
op een leeg vak stoppen. Staan er al 6 tovenaars op dat vak of die toren, mag je
die beweging niet uitvoeren. Stop je de
beweging op het ravenkasteel, is je tovenaar thuis.
Zo zal je er in totaal 5 tovenaars moeten
thuis brengen.
Koos je om met een toren te bewegen,
kies je zelf hoeveel niveaus van die toren
gaan bewegen. Stonden daar toevallig
meerdere tovenaars op, bewegen die allemaal mee met de toren. Als een toren op
een andere toren of op een vakje eindigt,
waar reeds tovenaars op staan, zullen die
tovenaars eventjes geblokkeerd en verborgen onder die toren komen te staan.
Het is nu een kwestie van proberen te onthouden waar welke tovenaars verstopt
zitten.
Telkens als er een tovenaar in het ravenkasteel komt, zal het ravenkasteel verplaatst worden
naar het eerste vrije blauwe schild. Houd er rekening mee dat er geen andere torens boven
op het ravenkasteel mogen geplaatst worden.
Lukt het je om 1 of meerdere tovenaars te 'verstoppen' onder of in een toren, dan mag je 1
van je drankjes omdraaien. Pas als alle 6 drankjes gebrouwen zijn, en al je tovenaars zitten in
het ravenkasteel, ben je de winnaar.
De gebrouwen drankjes kan je tijdens het
spel gebruiken om extra acties uit te voeren. Zo mag je bijvoorbeeld 1 gebrouwen
drankje inleveren om een toren een vakje
verder te verplaatsen, of mag je 2 gebrouwen drankjes inleveren om een eigen tovenaar een vakje verder te bewegen.
De wandelende torens is een heel eenvoudig spel wat betreft de spelregels. Het is
een prima familiespel waarbij de combinatie van slim je bewegingskaarten uitspelen en memory de basis vormt. Er zijn
verschillende extra acties ter beschikking
die je met de gebrouwen drankjes kunt
uitvoeren, zodat elk spel telkens weer een
beetje
anders is. (KV/EP)

Dit spel is geschonken door Abacus Spiele
http://www.abacusspiele.de/

Sagrada: The Great Facades – Glory
De kleurrijke doos van Sagrada komt alle spelliefhebbers bekend voor. Dit spel met de massa gekleurde dobbelstenen
werd een instant klassieker, waarin de spelers proberen zoveel mogelijk punten te scoren door een correct glas-in-loodraam te maken. Hiervoor kiezen ze dobbelstenen uit een
dobbelworp, en proberen deze volgens de plaatsingsregels
in het glasrooster in te passen. Dobbelstenen van eenzelfde
kleur of waarde mogen niet aan elkaar grenzen. Al zijn er natuurlijk de speciale gereedschapskaarten om deze regels te
omzeilen.
Punten worden gescoord door het behalen van je persoonlijke, geheime (elke speler krijgt een gedekte kaart met zijn
'kleur') en opengelegde doelen (bijvoorbeeld: een rij dobbelstenen plaatsen waarvan elke steen een andere kleur heeft).
Sagrada Glory, de derde en laatste uitbreiding in de 'Great
Facade' reeks telt een aantal speciale doelenkaarten die de
competitie en rivaliteit nog vergroten. En, niet te vergeten,
nieuwe dobbelstenen: de grijze 'strijd'dobbelstenen. Deze
belanden bij in de stenenpoel, en hebben uiteraard eigen
plaatsingsrestricties.
Deze restricties zijn weergegeven op de 'strijdobbelstenenborden'. Dat de grijze dobbelstenen
een cruciale rol spelen blijkt ook uit de 'strijd' gereedschapskaarten en -objectiefkaarten. Door
deze uit te spelen kan je bijvoorbeeld gekleurde stenen door grijze vervangen, of punten scoren per paar grijze dobbelstenen. Maar de strijd is nog niet gestreden na het inzetten van de
grijze nieuwkomers: Sagrada Glory bevat die extra categorieën aan kaarten die het spel nog
spannender maken.
De pioneerobjectiefkaarten belonen de snelste speler die doorheen het spel het erop afgebeelde doel bereikt. De rivaliteitsobjectiefkaarten bekijken hoe goed je dat doel bereikte ten opzichte van de andere spelers. Zo levert het doel 'plaats de meeste dobbelstenen met waarde 1,
2 of 3' bijvoorbeeld twaalf punten op voor degene met de meeste juiste stenen, acht punten
voor de tweede 'beste' speler voor dat doel, en vijf punten voor de derde beste speler.
De 'floreerkaarten' daarentegen, zijn individuele doelen (vergelijkbaar met de 'kleurendoelen'
in het basisspel). Hiervoor dienen de spelers in hun venster bepaalde kleurpatronen te creëren. Elke speler ontvangt aan het begin van het spel twee floreerkaarten, legt er eentje van af
en probeert de andere tot een goed einde te brengen. Want, daar zit het addertje onder het
gras: een niet behaald floreerdoel levert minpunten op !
Een klein doosje met veel mogelijkheden dus, die het topspel Sagrada nog extra pimpen. En de
mate waarin, bepalen de spelers zelf, want of je nu één, twee
of alle drie de extra categorieën aan kaarten toevoegt, die
keuze is volledig aan jullie!

Dit spel is geschonken door Floodgate Games
http://www.floodgategames.com/

Décorum
Floodgate Games is bekend van
spellen als Fog of Love & Bosk,
maar vooral natuurlijk van Sagrada (waarvan jullie zojuist een
review hebben kunnen lezen van
de nieuwste uitbreiding). Dit jaar
hebben ze enkele nieuwe basisspellen gepubliceerd, waarvan
Décorum het eerste spel is dat
we aan jullie willen voorstellen.
Het thema van Décorum is alles
behalve alledaags. Je gaat namelijk samen een huis inrichten
volgens jullie persoonlijke wensen en daarbij dien je natuurlijk
rekening te houden met de wensen van de medespeler. En de
wensen van de medespeler is nu
precies hetgeen waar de
spreekwoordelijke adder onder
het het gras schuilt. Die weet je
namelijk niet en je medespeler is
ondanks het feit dat je samen
onder één dak leeft, niet van
plan om de eigen wensen aan de
ander mede te delen.
In de doos zitten enkele stapels enveloppen met daarin verschillende scenario's. In deze scenario's staan de wensen van de spelers vermeld, en men kan tevens zien hoe het huis er uitziet alvorens ze het opnieuw gaan inrichten.
Een beurt bestaat uit drie stappen:
1

2
3

Voer een actie uit. Mogelijke acties zijn:
•
Voeg een nieuw object toe aan een kamer
•
Verwijder een object uit een kamer
•
Wijzig een kleur of stijl van een object
•
Schilder een muur
•
Passen
Controleren of er aan de persoonlijke wensen wordt voldaan. Als aan je eigen persoon
lijke wensen wordt voldaan, deel je dit mee aan je medespeler.
Commentaar ontvangen van de medespeler. Het commentaar dat de andere speler mag
geven op de actie de je zojuist hebt uitgevoerd is beperkt. Het commentaar dient posi
tief, neutraal of negatief te zijn, maar je mag nooit of te nimmer laten blijken wat je wen
sen zijn. Een positief commentaa is dus bijvoorbeeld: "Dat vind ik echt geweldig!", ter
wijl een negatief commentaar is: "Dat is verschrikkelijk!". En als je iets zegt in de trant
van "Ach, het is zoals het is", of "Het maakt me helemaal niets uit." dan zal het voor de
medespeler duidelijk zijn dat je neutraal van mening bent.

Als de spelers hun beurt hebben
beëindigd, wordt de rondemarker
een stap verder gezet. Tijdens het
spelen zul je soms al snel het idee
van de wensen van de ander krijgen.
Maar soms heb je werkelijk geen
idee. Gelukkig mogen de spelers
elkaar na ronde 15 één van hun
wensen aan de medespeler vertellen. Na ronde 20 & ronde 25
mag dit nog een keer.
Het spel is afgelopen als aan het
einde van een ronde aan de persoonlijke wensen van de spelers
wordt voldaan of na 30 ronden.
De score wordt dan opgemaakt.

Op de doos staat vermeld dat Décorum is
bedoeld voor 2 tot 4
spelers, maar uit de
spelregels valt duidelijk op te maken dat dit
spel voor twee spelers
is bedoeld. In de scenario's zit enorm veel
variatie die het spel
uitdagend houden en
zeker uitnodigen tot
een nieuw spelletje.
Bovendien is het goed
om te weten dat er
voor alle scenario's
een oplossing is. En
als je alle scenario's al
kent, dan zijn er online
nog nieuwe scenario's
te vinden. (PS/MB)

Dit spel is geschonken door Floodgate Games
http://www.floodgategames.com/

Dulce

De doos van Dulce (‘zoet’) spreekt meteen tot de verbeelding, net als de catchprase (A deliciously fun game)
en het thema. Wie wordt er immers niet gelukkig van
een lekker dessert of een zoet vieruurtje ? Ook de inhoud van de doos ziet er meteen prima uit: de spelborden zijn mooi geïllusteerd en de grondstoffenblokjes
(cacao, koffie, pinda's, vanille en eieren) lijken zowaar
echte karamelsnoepjes te zijn.
Elke speler start het spel met een eigen spelersbord in
een kleur naar keuze, met bijhorende kaarten, meeple
en kippenmeeple. Elk spelbord bevat vier cafés (een per
grondstof) en een aantal lege, beplantbare velden. Het
scorespoor loopt rond het spelbord (de meeple geeft de
stand ervan aan), terwijl de kip aan de buitenzijde van
het spelbord ‘vrije uitloop’ heeft (de kip geeft het aantal
kippen aan, waarover later meer).

Elke speler heeft een set van 24 dubbelzijdige (café/
veld) genummerde kaarten. Eén speler (de leider)
schudt zijn kaarten door elkaar, en legt vier kaarten ervan terug in de doos en legt de overige kaarten op een
stapel met de cafézijde omhoog. De andere spelers sorteren hun kaarten op oplopende volgorde. Als alle grondstoffenblokjes in een pool binnen
handbereik liggen, is Dulce klaar voor de start !
Het speldoel van Dulce is cafés met lekkernijen te bouwen, en uiteraard geen dessert
zonder grondstoffen (die je zelf zal moeten
planten). Dulce telt twintig spelrondes, die
telkens opgedeeld zijn in drie fases. Ten
eerste, de trekkingsfase. Hierin trekt de leider de bovenste kaart van zijn trekstapel en
leest het nummer ervan voor. Hierna zoeken
de andere spelers in hun stapel dezelfde
kaart, waardoor iedereen met dezelfde
kaart de ronde verderzet. Elke speler beslist
in de volgende fase (actiefase) wel individueel wat hij met zijn kaart gaat doen.
Een eerste optie is een café bouwen: de cafézijde van de kaart geeft (naast een prachtige tekening van het café in kwestie) ook
aan voor welk soort gebak/dessert het bekend staat, inclusief de benodigde grondstoffen om die lekkernij te maken.

Als de speler besluit de kaart te gebruiken om een café te bouwen, legt hij deze naast zijn
spelersbord met de café-zijde naar boven. Om punten te scoren uit de cafés (tijdens de scorefase) moeten de spelers alle grondstoffenvelden op de "Café"-kaarten gevuld hebben.
De tweede keuze is een veld aan te leggen (en later grondstoffen erop te verbouwen): hiervoor plaatst de speler de kaart met de veldzijde naar boven in zijn spelbord (volgens bepaalde plaatsingsregels). Zo kan
een veld over een ander veld
(met erop verbouwde grondstoffen) geplaatst worden. Hierna
belanden de grondstoffen van
de onderste kaart opnieuw in de
voorraad, maar mag de kipmeeple wel zoveel vakjes vooruit als
er grondstoffen verdwenen zijn
(‘de kip voeren’).

Laat je de kaart liever voor wat
ze is, dan is er nog optie drie:
gewassen oogsten. Hiermee
verhuizen alle geplante grondstoffen naar de cafés. Niet gebruikte blokjes worden weggegooid en aan de kip gevoerd.Elke grondstof heeft drie
niveaus. Deze worden aangegeven door het aantal ringen rond
het icoontje van de grondstof.
Drie ringen betekent dat de
grondstof van de hoogste en
zuiverste kwaliteit is. De ringen
vertellen de speler eveneens afgezien van de kwaliteit van de
ingrediënten - hoe vaak het
blokje grondstof kan worden gebruikt. Eieren kunnen niet geplant of geoogst worden hoor ik
jullie al denken. Hier komt de kip
weer ten tonele: als je de kip
drie plaatsen terugzet creeër je
zo één ei.
Nadat alle spelers hun actie uitgevoerd hebben is het tijd om te scoren: een café waarvan alle grondstofvakjes gevuld zijn levert een punt op. Door het strategisch verplaatsen van
grondstoffen en het in een bepaalde volgorde overlopen van de cafés kan je je punten maximaliseren. Na de twintigste ronde zijn de handkaarten uitgespeeld en wint de speler met de
meeste punten het spel.
Dulce bevat eveneens een solovariant: alle spelregels zijn hetzelfde, met als enige uitzondering dat je aan het eind van het
spel je algemene succes bepaalt door je eindscore te vergelijken met een getallentabel, die de speler een overzicht van zijn
algemene vaardigheidsniveau geeft. (PJ/AS)

Dit spel is geschonken door Stronghold Games
http://www.strongholdgames.com/

Schnattergei
Smeer je stembanden maar alvast, want je zult ze nodig hebben. En zorg daarnaast dat je timing goed afgesteld staat,
want ook dat is zeer nuttig in dit snelle simpele kaartspelletje
voor de jongere spelers onder ons. Iedereen weet dat een
banaan geel is en een aardbei rood. Maar in dit spel willen je
hersens nogal eens in de war raken, als je een rode banaan
ziet of een blauwe paprika. We weten wel dat een blauwe paprika niet bestaat, toch? In deze review wil ik jullie met een
klein uitstapje even meenemen terug in de tijd. Jarengeleden
hebben wij een groenteboer voor de gek willen houden. Het
meisje in de winkel vroeg alleraardigst, naar welke kleur paprika we op zoek waren. We keken elkaar aan en antwoordden gelijktijdig: naar een blauwe. Het meisje keek stomverbaasd en stotterde dat ze deze niet had. Misschien omdat ze
dacht dat deze niet bestonden. Nu, Schnattergei, toont het
tegenovergestelde aan. Er is wel degelijk een kaart opgenomen met een blauwe paprika erop afgebeeld. Het jarenlange
mysterie opgelost door een simpel kaartspel.
Terug naar het spel. Schud alle kaarten en geef
iedere speler er 25. Deze leg je gedekt naast je
neer. De kaarten laten één van de zeven items
zien. Te weten een banaan, aardbei, cacao, olifant, wortel, paprika of een Schnattergei. (Dit
laatste is een spraakzame papegaai). Ieder item
wordt in één van de vier kleuren afgebeeld.
Rood, geel, bruin of blauw.

Als je aan de beurt bent, draai je de bovenste
kaart van je deck open en legt deze in het midden van de tafel. Je roept dan snel het item dat
overeenkomt met de kleur van de kaart. Dus is
de kaart geel, dan roep je BANAAN. Draai je
echter een papegaai open, dan moet je het laatste item herhalen dat geroepen is door je
voorganger.
Roep je een verkeerd item, dan leg je voor straf twee kaarten van je eigen deck onderop de
aflegstapel. Wanneer iemand een item omdraait dat overeenkomt met de bovenste openliggende kaart van de aflegstapel dan moet iedereen haasten om als eerste een klap op de aflegstapel te geven. Wie dat als eerste doet, mag alle kaarten van de aflegstapel nemen en deze onderop zijn trekstapel leggen.
Het spel eindigt als een speler geen kaarten meer in zijn persoonlijk deck heeft liggen en er in die ronde niet in slaagt om de
trekstapel naar zich toe te trekken om hiermee een nieuwe persoonlijke stapel te creëren.
Wie aan het einde van het spel de meeste kaarten in zijn bezit
heeft, wint. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Amigo Spiele
https://www.amigo-spiele.de/

Pakal
Met één opslag op de doos, krijg je direct een vrolijk gevoel bij dit spel. Het ziet er aantrekkelijk uit en trekt direct de aandacht met zijn kleurrijke voorkant. Als je de
doos opent, krijg je wel meer het gevoel dat je hier met
een puzzel, dan met een bordspel te maken hebt. Zit er
dan geen bord in de doos, zou je denken? Jazeker wel.
Een bord met daarop een spoor van diverse gekleurde
afbeeldingen. En deze afbeeldingen daar draait het allemaal om in dit spel. Het is te spelen door twee tot vier
spelers. Om te beginnen ontvangen alle spelers een
schuifpuzzelspel. (Dit zal velen terug doen denken aan
hun kindertijd). Iedereen zet vervolgens zijn marker
vooraan op het scorespoor en er wordt een gezamenlijke doelkaart open gedraaid. Dat is het moment dat het
spel echt van start kan gaan.
Een dosis snelheid is hierbij geboden. Je doel is om de drie zichtbare figuren op de doelkaart
zo snel mogelijk ook zichtbaar te krijgen op je eigen
schuifpuzzel. Als je dat voor elkaar hebt, mag je een
keuze maken uit de open fiches. Je verplaatst vervolgens je marker naar de afbeelding van het fiche naar
de eerste overeenkomstige afbeelding op het scorespoor. Door gericht te pakken, kun je sneller over
het pad lopen en bereik je misschien wel als eerste
het einde van het spoor. Omdat je graag de eerste
keuze hebt uit de fiches, is het dus zaak om zo snel
mogelijk het doel van deze ronde gerealiseerd te
hebben op je schuifpuzzel.

Wanneer een speler over een rode lijn op het scorespoor gaat, wordt het voor hem wat moeilijker. Hij
moet namelijk een blokje met een effen kleur in zijn puzzel vervangen door blokje met een
symbool.
Je kunt ook op voorhand de moeilijkheidsgraad al verhogen, door meer transparante velden
in je schuifpuzzel te doen en minder blauwe stukken. Dit maakt het direct een stuk lastiger om de
doelkaart gerealiseerd te krijgen.
Voor degene die fan zijn van Ubongo en Rubix,
kunnen dit snelle simpele puzzelspelletje vast ook
waarderen. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Cranio Creations
https://www.craniointernational.com/

Catapult Castle
Het doel van Catapult Castle is om het grootste kasteel te bouwen en het kasteel van de andere speler
(s) af te breken. Afhankelijk van het aantal spelers
worden er 3 of 4 matten met vierkanten op tafel gelegd. Alle torens van het kasteel worden verdeeld
over de matten. Als je met minder spelers bent, dan
kan het zijn dat je torens op mekaar moet stapelen.
Elke speler krijgt een stapel met kaarten en de speler die het laatst een koninkrijk verloren heeft, mag
beginnen. Tijdens je beurt probeer je met de katapult een toren van een andere speler te raken. Als je
de toren niet raakt, is je beurt gedaan en is de volgende speler aan de beurt. Als je de toren wel raakt,
dan mag je de toren bij op jouw mat plaatsen. Als je
een open plaats hebt, zet je de toren daar, als je
geen open plaats hebt dan moet je de toren op een
andere toren plaatsen.
Tussen de torens leg je een kaart zodat de torens op mekaar blijven staan. Het is wel belangrijk dat alle kanonskogels in de toren blijven.
Het spel eindigt als een speler geen torens
meer heeft of als alle kanonskogels op zijn. De
speler met de meeste torens wint het spel.
Het schieten van een kanonskogel vergt een
beetje oefening, maar een keer dat je het door
hebt, lukt het wel.

Dit spel is een leuke afwisseling van gooien
met een dobbelsteen en een pion verder zetten. Je moet goed proberen mikken en alle torens van je medespelers proberen te winnen.
Erg leuk om te doen, probeer het zeker ook
eens! Een extra pluspunt is dat je het spel ook
alleen kan spelen, een unieke kans om te oefenen met de katapult. (OG/KS)

Dit spel is geschonken door Mayday Games
https://www.maydaygames.com/

Space Puppies
De puppy’s veroveren het heelal in Space
Puppies! Probeer als eerste met jouw
hondjes 3 planeten te veroveren of 40
punten te verzamelen en jij bent de heerser van het heelal.
Voordat je start met spelen is het handig
dat je de kaarten met de puppy’s al eens
leest, zeker als je met jongere kinderen
(7 jaar) speelt want alle kaarten bevatten
de omschrijving in het Engels. Het is dus
niet zo makkelijk voor jongere kinderen
om te weten wat de speciale acties zijn

van de hondjes.
Bij het spel is een onderlegger geleverd waar een
plattegrond getekend is van de kaarten. Je weet dus
heel snel waar je welke kaart moet leggen. Als de onderlegger gelegd en gevuld is, krijgt elke speler 5
kaarten. De kaarten bestaan uit kaarten van honden
en speciale acties.
Tijdens je beurt mag je 2 kaarten spelen. Je kan een
kaart met een puppy spelen of een actie kaart. Als je
een puppy kaart speelt, leg je de kaart voor je met de
tekening van de hond zichtbaar. In de rechterhoek
bovenaan staat hoeveel kaarten je van dit type hond
nodig hebt om een planeet te redden. Als je het exacte aantal kaarten open voor je hebt liggen, mag je de
rij aan de kant leggen en een overeenkomstige planeet (1 van de 3 planeten die onderaan de
kaart weergegeven zijn) nemen.
Als je een actie kaart speelt, moet je ze voorlezen en ze direct uitvoeren. De acties die je kan
doen, zijn verschillend, bv. Een volledige set
van puppy’s samen met een planeet nemen van
een andere speler of een kaart waarmee je de
aanval van een andere speler kan blokkeren.
Er zijn ook speciale kaarten waar er 2 hondjes
op staan, dit zijn joker kaarten waarbij je kan
kiezen voor welk ras je de kaart gebruikt.
Dit spel is enorm leuk voor kinderen en volwassenen. Zoals hiervoor al gezegd is het voor kinderen die nog
geen Engels kunnen wat moeilijker, maar met wat begeleiding
lukt dit perfect. Zeker een aanrader om eens te spelen! (OG/KS)

Dit spel is geschonken door Singapore Boardgames

Say what? Super shiok Singlish volume 1
Ik geef toe dat ik bij de eerste lezing
van de handleiding van Super Shiok
Singlish er niet bijster wijs uit geraakte. Zinnen zoals You kancheong spider leh ! klonken me onbekend in de
oren, en na een rondje googelen
bleek ook waarom. Het spel draait
rond het Singlish (Colloquial Singaporean English), een creooltaal gebaseerd op het Engels die in Singapore
gesproken wordt. Een soort verbastering van het Engels, die doorheen
het spel spelenderwijs aan de spelers
word aangeleerd. Partyspellen doen
het steeds goed binnen onze club, en
deze exotische versie van Times Up !
is ook op weg naar de spellentafel !
Een spel voor de wereldreiziger met interesse voor andere talen en/of culturen dus, dat bestaat uit kaartjes met telkens een Singlishwoord, een
voorbeeldzin om het woord
in een context te duiden en
een zwarte code. Het spel
wordt gespeeld in twee
teams, die elk een trekstapel
met een gelijk aantal woordkaarten krijgen. In een spelbeurt krijgt één teammember deze kaarten voor zich,
waarna hij binnen de twee
minuten zoveel mogelijk
woorden moet uitbeelden.
Hiervoor leest hij eerst het
woord hardop voor, waarna
de rest van het team het uitgebeelde moet raden.
Het spel gaat door tot de
trekstapel uitgespeeld is.
Het team met de meeste geraden woorden wint het spel. Wil je je helemaal toeleggen op het Singlish, en zeker zijn van
de uitspraak ? Dan is de website saywhatwhitfriends.com de redding. Door het ingeven van
de zwarte code vanop de kaarten worden de woorden hardop
voorgelezen zodat er over de uitspraak alvast geen discussie
kan zijn. Over de acteer/uitbeeldprestaties misschien wel,
maar daar laten we jullie zelf over oordelen na een potje Singlish-voor-beginners! (AS/PJ)

Dit spel is geschonken door Singapore Boardgames
https://www.saywhatwithfriends.com/

Buurn
Buurn! Oeps, zie dat je je mond niet verbrand aan deze speciale hete saus. In dit
spel is elke speler een kok die pikante
saus gaat maken. Je moet de juiste ingrediënten verzamelen zodat jouw saus de
beste wordt.
Elke speler krijgt een start bedrag van 12
dollar. Het gemakkelijkste is dat je dit
verdeelt in kleine briefjes want je moet
anders regelmatig je geld wisselen. Er
zijn 9 verschillende ingrediënten waar je
er 6 van kiest. Schud alle kaarten en
schud de eindkaart tussen de laatste 3
kaarten en steek ze opnieuw helemaal
onderaan de stapel.
Sorteer alle organisatie kaarten op het
cijfer aan de achterkant. Neem 2 kaarten
van de 12-stapel en 2 kaarten van de 15stapel. Dan leg je eerst de overige 12kaarten op de 15-kaarten en helemaal onderaan leg je de 18-kaarten.
Bij het spel is een onderlegger voorzien.
Leg deze in het midden van de tafel zodat
elke speler er gemakkelijk aan kan. Zet
de pionnen op hun overeenkomstige
kleur, maar let wel op de rode
(belastingen) doet enkel mee als je met 4
of 5 spelers speelt en de gele (2de markt) doet enkel mee als je met 5 spelers speelt. Als laatste plaats je nog de bank-kaart met 1 dollar in de bank.
Elke ronde wordt gespeeld als volgt, leg kaarten open, tel af en voer nadien de bijhorende acties bij de pionnen uit.
De acties die bij de pionnen horen zijn:
•

Groen: aankoop
Je koopt de 2 open ingrediënten kaarten
Verdeel het geld dat je moet betalen over de andere spelers
Het overschot gaat naar de bank
Rood: belastingen (enkel bij 4-5 spelers),
•
Voordat het geld van de aankoop verdeel wordt, krijg jij de helft van het bedrag
Paars: organisatie
•
Je krijgt de openliggende organisatie kaart
Blauw: zwarte markt
•
Je betaalt 5 dollar voor 1 dichte ingrediëntenkaart (keuze uit de 2 bovenste)
•
OF je neemt het geld van de bank
Geel: 2de markt (enkel bij 5 spelers)
•
Je mag de overige ingrediëntenkaart kopen voor 4 dollar
•
OF je neemt het geld van de bank
•
•
•

•
•

•
•

Als je de groene pion neemt, koop je de 2 ingrediënten kaarten.
Er worden 2 ingrediënten kaarten en 1 organisatie kaart omgedraaid. De startspeler telt af,
hij begint met aftellen met het getal dat op de eerste kaart staat op de organisatie trekstapel.
Het is belangrijk dat je goed onthoudt bij welke getal een pion genomen wordt. Het getal dat
gezegd wordt, is het aankoopbedrag.

Van zodra iemand de groene
pion neemt, nemen de andere
spelers de andere pionnen afhankelijk van welke dat ze willen.
Alle acties van de pionnen
worden uitgevoerd en de onderlegger wordt gedraaid en
de volgende ronde begint. Van
zodra de einde kaart getrokken wordt, is het de laatste
ronde.
De speler met de meeste punten wint het spel. Je krijgt
punten voor de ingrediënten
kaarten (op de kaart staat het
aantal punten per groep van
kaarten), sommige organisatie
kaarten en voor elke 5 dollar
krijg je nog een extra punt.

Wees snel maar toch niet te
snel, bij dit spel moet je goed
kijken naar wat je andere spelers doen. Wees zeker voorzichtig dat je mekaar geen
blauw oog geeft door snel de
pionnen te grijpen.

Met een beetje voorzichtigheid is dit spel zeker een aanrader, goed nadenken is de boodschap. (OG/KS)

Dit spel is geschonken door Don’t Panic Games
https://www.dontpanicgames.com/en/

Heat
Gebaseerd op een eenvoudig maar intuïtief
kaart management systeem, gaan de spelers
in Heat: pedal to the metal een intense F1 wedstrijd tegemoet. Elke speler tracht zijn bolide
als eerste over de streep te brengen door een
perfecte controle te krijgen over zijn snelheid,
en ervoor te zorgen dat de motor niet oververhit geraakt. Kies je juiste upgrades om je bochten scherper aan te snijden of om je motor koel
genoeg te houden, en misschien behaal jij wel
de overwinning.
Allereerst is het misschien het vermelden
waard dat dit spel van dezelfde maker is als
Flamme Rouge. Liefhebbers van dit wielrennersspel zullen ook naar dit spel likkebaardend uitkijken. Ten tweede : er zijn 2 grote
mappen voorzien, die allebei dubbelzijdig zijn :
USA (de beginnerstrack), Frankrijk, Italië en
Engeland.

In de doos zitten 2 handleidingen : een eerste handleiding is om het basisspel te kunnen spelen, zonder de extra franjes. De 2e aparte handleiding bevat alle regels waar er verschillende
elementen worden toegevoegd aan het spel, zoals het
weer of condities van het parcours, of evenementen die
het allemaal wat pittiger maken.
Wij speelden het basisspel
met 2, en pas in de laatste
bocht voor de finish werd er
afstand genomen van mekaar. Dat terwijl de ene speler altijd voorzichtig de bocht
nam, en de andere speler wel
eens af en toe in 3e versnelling een scherpe bocht durfde nemen. Het is namelijk zo
dat je een aantal (6 in het basisspel) hittekaarten krijgt.
Telkens je een bocht passeert tegen een te hoge snelheid, moet je hitte kaarten
verplaatsen naar je aflegstapel. Later komen deze kaarten terug op hand, en hoe
meer hittekaarten je vast
hebt, hoe minder keuze uit de
normale snelheidskaarten.

Een spelbeurt bestaat uit 9 verschillende stappen, waarvan er 4 verplicht zijn om uit te voeren :
1)
Kies de gewenste versnelling op je eigen spelbord. Alle spelers doen dit samen. Kies je
om in één keer 2 versnellingen omhoog of omlaag te schakelen, moet je een hittekaart
op je aflegstapel leggen.
2) Uit je 7 handkaarten die je net van je trekstapel getrokken hebt, kies je in het geheim zoveel kaarten als je versnelling aangeeft. Alle spelers doen dit samen.
3) Alle spelers draaien hun kaarten open, en de speler die op kop rijdt, mag als eerste zijn
wagen zoveel vakjes verder zetten als de som van de gekozen kaarten.
4) De spelers vullen hun hand terug aan tot 7 kaarten.
De overige 5 acties, die zich tussen puntje 3 en 4 afspelen, zijn optioneel uit te voeren. De piloot die laatste staat heeft nu recht op een extra cooldown en/of
boost. De speler aan de kop mag als eerste kiezen
om een hittekaart te spelen om te boosten. Hiervoor
blijft hij van de trekstapel kaarten open draaien tot er
een snelheidskaart komt, en die speler mag dan
exact evenveel vakjes als op die kaart staat verder
rijden. Kiest de speler om de motor af te laten koelen, mag hij zoveel hitte kaarten als op zijn versnelling staat aangeduid, van zijn hand, op de stapel met
hittekaarten leggen. Enkel in 1e en 2e versnelling
kan je dat doen.
Vervolgens kunnen de spelers gebruik maken van
een slipstream. De wagens die net achter of naast
een tegenstander zijn geëindigd, mogen 2 vakjes
verder bewegen. En dan komt één van de belangrijke controles : de spelers mogen bepaalde
bochten tegen een bepaalde maximale snelheid voorbij rijden. Voor elk snelheidspunt dat je
erboven zit, moet je een hittekaart afgeven. Kan je niet meer betalen, kom je naast de baan
terecht en moet je 1 of 2 extra stress kaarten op hand nemen.
Stress kaarten kan je aan de + herkennen. Speel je die kaart in plaats van een snelheidskaart, blijf je van de trekstapel kaarten omdraaien tot je een snelheidskaart heb. Die kaart zal
dan gebruikt worden in plaats van je stresskaart. Speelde je meerdere stresskaarten, zal je
dit een paar keer moeten herhalen. Dit maakt het spel een beetje willekeurig en is leuk voor
de spelers die houden van een beetje risico nemen. De laatste optionele actie is kaarten afleggen die je momenteel niet meer op hand wil hebben. Enkel hitte kaarten en stress kaarten
mag je niet afleggen.
Het feit dat we altijd vlak bij mekaar bleven, terwijl de ene roekeloos en de andere voorzichtig reed, lijkt wel dat dit spel 'zich zelf speelt', en een beetje flets overkomt. Maar gelukkig zijn
daar de o zo vele upgrades en andere zaken die het spel een pak interessanter maken.
Heat: pedal to the medal is een deftig familiespel als je voor de basisversie kiest. De gevorderde spelers gaan meer kunnen genieten van de
uitgebreide versie. Geen nood om uitbreidingen
voor dit spel te voorzien, want hier zijn ruim voldoende variaties ter beschikking. Tenzij een extra
map natuurlijk. Er is gedacht aan de eenzame piloot,
want een solo-modus is eveneens voorzien.

Dit spel is geschonken door Days of Wonder
http://www.daysofwonder.com/

Curse of the Dark

In het afgelegen bergdorpje Mordengraf, ergens diep in Oost-Europa, wordt de rust verstoord door geruchten over een geheimzinnig wezen dat de omgeving onveilig maakt. Als er
vervolgens mensen spoorloos beginnen te verdwijnen, is je nieuwsgierigheid gewekt en trek
je onverwijld op onderzoek uit, te beginnen met het sombere Gotische kasteel dat het dorpje
overschaduwt. Helaas loop je in de val van een ongeziene macht.
Slechts 3 uur heb je om te ontsnappen alvorens het duistere wezen op je losgelaten zal worden...

Tot zover de intro van Curse of the Dark. Dit spel is een coöperatief escape room avontuur,
waar je een smartphone met zaklamp voor nodig hebt. Wie smartphone zegt, zegt ook app en
deze zal je dus moeten installeren.
Verder mag ik eigenlijk niets verklappen over het verhaal, alleen dat het begint met een krantenartikel dat je moet lezen. In de loop van het spel zal je een twintigtal puzzels moeten oplossen, die stelselmatig het grondplan van het kasteel zullen blootleggen in de vorm van tegels.
Verwacht je hierbij ook aan enkele sfeervolle 3D-toestanden.
Verder zijn er nog genummerde instructiekaarten die onthuld worden naarmate je vordert.
De doos bevat daarnaast nog extra materiaal waarvan de betekenis duidelijk wordt bij bepaalde puzzels. Ook de app draagt hier regelmatig zijn steentje bij.

Hints van verschillende diepgang en oplossingen worden geleverd in een boekje, waar je een
laagje moet wegkrabben zoals bij krasloten. Hiermee komen we meteen op de grootste beperking van het spel: het is ontworpen om maar 1 keer gespeeld te worden omdat sommige acties
rechtstreeks op de componenten inwerken. Volgens commentaren is er een online PDF document verkrijgbaar waarmee het alsnog herspeelbaar wordt, maar dat heb ik nog niet kunnen
verifiëren.

De totale ervaring duurt ongeveer 3 uur, maar als dat wat te lang uitvalt kan het ook in twee
hoofdstukken van 90 minuten gespeeld worden. Een prima insteek, want ik merkte dat na het
eerste uur mijn concentratie toch stilaan begon te verslappen, ondanks het intrigerende spelverloop. En nee ik ga geen verdere details verklappen, ik wil jullie plezier niet vergallen.
Curse of the Dark is een eerste klas escape room spel. Een thema en verhaal dat je curiositeit
prikkelt, een kwaliteitsvolle presentatie met oogstrelend materiaal, en boeiende puzzels –
mentaal en fysiek - die je soms wel even bezig houden tot dat ene aha-moment.
En laten we ook de app niet vergeten die wel degelijk bijdraagt tot de sfeer en beleving van het
mysterie. Ik hoop dat de eerder vermelde PDF inderdaad het herspelen mogelijk maakt, want
dit spel verdient het om door meerdere gezelschappen gespeeld te worden. (RT))

Dit spel is geschonken door
Professor Puzzle Games
https://www.professorpuzzle.com/

Lisboa
Lisboa is een spel dat al in 2017 werd uitgebracht door Eagle-Gryphon Games. Op
de beurs in Essen stond deze uitgever met
een deluxe versie die maar liefst 150 euro
kost. Is dit spel zo een hoge prijs waard?
Wel, ten eerste het is een gigantisch grote
doos, propvol met spelmateriaal. Ten tweede is dit een beest van een spel. Na enkele
uren lezen in de prima handleiding kan je
het spel klaar zetten op pakweg een half
uur. Een allereerste spelletje mag je rekenen op 4 uur. Eénmaal de spelers met de
regels vertrouwd zijn, kan je een potje Lisboa op een 2-tal uurtjes afklokken. Maar
daar zal wel enige oefening voor vereist
zijn.
Het stadsgedeelte, dat bij de start nog
geen huizen heeft, is omgeven door blokjes
in 3 verschillende kleuren : blauw = water,
rood = vuur, grijs = puin. Dit zijn de restanten na de aardbeving.
Om nieuwe huizen te kunnen bouwen zullen de restanten eerst opgeruimd moeten
worden, en dat kost geld. De kosten om
een huis te bouwen is zoveel als de hoeveelheid puin dat in die rij en kolom ligt, waarbij grijs
puin het duurste is, en blauw
puin het goedkoopste. Tel daarbij nog mogelijke taksen op, en je
kan wel eens aan een aanzienlijk
bedrag komen.
Deze huizen bouw je natuurlijk
niet zomaar. Kies je later voor de
actie goederen produceren, dan
zal elk huisje je een grondstof
opleveren. De huisjes hebben
een deuropening, en je kan kiezen in welke van de 4 gekleurde
straten de deuropening komt te
liggen.

Bij het produceren van goederen
krijg je voor elk huisje een grondstof waarvan de kleur van de
straat overeenkomt met die
grondstof.

Grondstoffen moet je stockeren.
Dat zal op je spelbord gebeuren.
Maar het aantal grondstoffen dat
je mag stockeren is beperkt.
Bij de start van het spel mag elke
speler exact 2 kaarten bouwen
aan zijn spelbord (boven en/of onder zijn spelbord), en mag er mogen exact 2 grondstoffen per
soort opgepot worden. Pas als je
een rij met 3 verschillende puinblokjes hebt verzameld, speel je
een extra plaats vrij, voor zowel je
kaarten als je grondstoffen. In totaal kan je zo 5 rijen vrijspelen.
Grondstoffen kan je verkopen, en
dat doe je best op een schip dat
aan je spelbord ligt. Daarvoor zal
je eerst de actie 'schip aankopen'
moeten uitgevoerd hebben.
Zodra een schip vol zit met goederen, mag je de goederen omdraaien. Op de achterkant staan
pruiken, dus voor elk verkocht goed krijg je een pruik of een punt. Behalve pruiken leveren de
goederen ook geld op. Hoeveel precies elk goed waard is, wordt aangegeven op een marktspoor.
Telkens als de huisjes goederen produceren, gaat de waarde van die goederen naar beneden.
Vroeg beginnen verkopen is dus de boodschap. Met het geld dat je daarmee ontvangt kan je
terug huisjes kopen, en daarmee
is de cirkel zo goed als rond. Heb
je zelf geen schip, kan je het schip
van een tegenspeler gebruiken,
maar dan gaat die wel met de punten lopen.
Natuurlijk zijn er nog tal van andere acties die je kan uitvoeren. Publieke gebouwen plaatsen aan de
hand van contracten kan je punten
opleveren, als dat publiek gebouw
in een rij of kolom gezet wordt
waar jij al huisjes hebt staan, of
als je een huisje zet in de rij of kolom waar reeds een publiek gebouw stond. Er is een mogelijkheid om tijdens het spel kaarten te
verzamelen die op het einde van
het spel punten opbrengen als je
aan bepaalde condities voldoet.

In het midden van het spelbord
staat een mannetje op een spoor
dat je in een rondje kan laten bewegen. Telkens hij zijn beweging
eindigt, mag die speler de fiche die
er links of rechts van ligt nemen
om op zijn eigen spelbord te plaatsen. Deze fiche geeft je voordelen
tijdens het spel, zoals bijvoorbeeld
een geldstuk voor een bepaalde
actie minder moeten betalen. Je
kan 4 van deze fiches verzamelen.
Meestal ga je bij een spel met zoveel keuzes je focussen op bepaalde onderdelen, en laat je andere
bewust links liggen. Dat werkt in
de meeste euro-games wel, maar
in Lisboa is het toch aan te raden
om alle onderdelen te gebruiken,
alhoewel dat het opbouwen van de
stad de hoofdbrok van het spel is.
Ergens halverwege het spel, en
dat zal gebeuren als er nog maar 1
van de 4 stapels met kaarten beschikbaar is op het spelbord, of als iemand zijn 2e rij puin heeft verzameld, komen er nieuwe
en sterkere kaarten in het spel.
Lisboa is een spel met een oneindige hoeveelheid aan mogelijke strategieën en beslissingen
die je kan nemen. Soms zo veel dat je een paar spelletjes nodig zult hebben om alles te leren
wat er mogelijk is. Het spelersoverzicht bestaat uit enkele pagina's, en dat spreekt al
voor zich. Een eerste spel gaat zeker niet
vlot spelen, daar je zeer regelmatig naar
de handleiding moet grijpen. Maar daarom
wil dit niet zeggen dat dit een slecht spel is,
integendeel.
Lisboa kan je best als een slapend monster
omschrijven dat getemd moet worden. Enkel de goed getrainde speler zal daarin slagen. Maar eenmaal je dit monster onder
controle hebt en de steile leercurve overwonnen hebt, ontpopt er zich een parel van
een tactisch spel. Niet voor pussies! (KV/EP)

Dit spel is geschonken door Eagle Gryphon Games
http://www.eaglegames.net/

Avichrom
In dit spel leren we hoeveel kleurenpracht moedernatuur heeft weten te stoppen in de diverse vogelsoorten die er op de wereld leven. Als je het doosje bekijkt, trekt deze kleurenpracht direct de aandacht.
Allerlei soorten vogels staan er door elkaar op afgebeeld. Lukt het jou om met behulp van de diverse
kleuren veren als eerste de beste vogels naar je toe
te laten vliegen? En belangrijker nog, om ze tot het
einde van het spel bij je te houden?
Het spelregelboekje bestaat voor de helft uit regels
hoe dit kaartspelletje te spelen en in de andere helft
is aandacht besteed aan informatie over de betreffende vogels die meedoen in dit spel. Ik heb bijvoorbeeld nooit geweten dat de koolmees tot 1000 keer
per dag zijn jongen voedert en hij tot 17 eieren per
nest kan leggen. Zo wordt een simpel kaartspelletje
ook nog eens informatief.
In het spel zitten 50 verenkaarten, met zowel aan de
voor- als achterzijde twee gekleurde veren erop. De
verenkaarten worden afgeteld, naar gelang het aantal spelers en vervolgens geschud om als gedekte
trekstapel in het midden van de tafel neer te leggen.

Leg de kaart met het einde van de dag erop onderaan de stapel. Iedere speler trekt twee verenkaarten en neemt deze op hand. Het maakt daarbij niet uit welke zijde zichtbaar is voor je
medespelers. Schudt de stapel met de vogelkaarten en verwijder er twee. De overige vogelkaarten komen in een stapel in het midden van de tafel te liggen. Draai drie vogelkaarten open.
Wie het mooiste kan fluiten, wordt startspeler.
Als je aan de beurt bent, voer je
drie acties uit. Als eerste kun je
ervoor kiezen om een verenkaart
uit te spelen. Hiermee maak je
een persoonlijke rij. Om een volgende kaart in deze rij uit te mogen spelen, moet één van de
kleuren veren overeen komen.
Lukt je dit niet, dan heb je altijd
nog de mogelijkheid om een nieuwe rij te starten. Je mag maximaal 6 rijen voor je hebben liggen. Per beurt mag je maximaal
twee verenkaarten in dezelfde rij aansluiten. Aan het einde van je beurt trek je tot twee verenkaarten.
De tweede actie die je kunt doen, is het lokken van een vogel. Tijdens je beurt mag je meerdere
vogels lokken. Je kunt alleen de opengedraaide vogels naar je toe lokken. Om een vogel te
mogen lokken worden alle rijen verenkaarten
van alle spelers bekeken. Je kijkt welke veer
een vogel heeft en bekijkt of jij de meeste veren van die kleur in totaal bezit. Bij een gelijke
stand is het niet toegestaan de vogel te lokken. Heb jij echter de meeste veren van de
juiste kleur, dan sluit je de vogel aan in de rij
waar de meeste veren van die kleur liggen.
Per rij mag je maar één vogel aansluiten. Is de
rij eenmaal afgesloten met een vogel, dan is
het niet meer mogelijk om hier nog verenkaarten aan te sluiten. Het is eveneens toegestaan
om een vogel van je medespeler te lokken. Als
je tenminste aan de voorwaarde voldoet.
Wanneer een vogel uit het midden gevlogen is, wordt deze rij weer tot drie vogels aangevuld.
De gelokte vogels hebben speciale eigenschappen.
De derde actie waaruit je kunt kiezen is het afleggen van verenkaarten en je hand aanvullen
vanuit de trekstapel tot twee verenkaarten. De afgelegde kaarten komen onderop de stapel.
Het spel eindigt wanneer de kaart met het einde van de dag opengedraaid wordt. De spelers
mogen dan nog twee acties tegelijk doorvoeren. Daarna tellen de spelers hun punten. De verenkleur die het meeste in een rij voorkomt, telt mee voor de eindscore. Je scoort 1 punt per
veer van het grootste aantal. Heb je hierin een gelijke stand, dan scoor je dubbel. De vogels
zelf leveren de punten op die erop afgebeeld staan. De speler
die de meeste vogels heeft weten te lokken, krijgt 1 bonuspunt.
Bij een gelijke stand in vogels krijgt niemand een bonuspunt. Wie
in totaal de meeste punten heeft, wint het spel. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Gaia Games
https://www.gaiagames.de/

Sync or Swim

Het op de drempel van wereldfaam staande synchroomzwemteam maakt zich op aan de
zwembadrand. De muziek zwelt aan, Wagners Flight of the valkyries… De zwemmers glijden
in het water, en alles verloopt vlot, totdat er eentje een stukje choreografie vergeet, wat resulteert in een domino-effect van gemiste moves en een onvermijdelijke catastrofe. Hadden
jullie vooraf maar meer geoefend… Deze introtekst klinkt al veelbelovend, voor een partyspel
onder tijdsdruk!
Sync or swim is een coöperatief spel waarin drie tot zes zwemmers een gezwommen synchroon choreografie moeten uitvoeren onder tijdsdruk. Vooraleer het spel te starten, dient één speler de gelijknamige app op zijn telefoon te installeren. Deze app begeleidt de zwemmers doorheen
het spel, en fungeert als klok. Het grote turkooizen
centrale platform belandt in het midden van de tafel, waarna elke speler zijn persoonlijke, kleinere,
zwemplatformpje voor zich krijgt, in dezelfde oriëntatie als het centrale platform (lees: alle ‘1’ zijden
liggen gelijk aan de ‘1’ zijde van het centrale platform, onafhankelijk van de positionering van de
zwemmers aan de tafel.

Na het aanduiden van het aantal spelers in de app kan het spel starten. Er zijn tien verschillende ‘campagnes’ die doorheen het spel ontgrendeld kunnen worden. Na het starten van een
campagne geeft de app aan welke sets van kaarten (gekleurde, multicolor of grijze, genummerd van één tot tien) er voor die campagne en dat spelersaantal nodig zijn. Deze kaarten
worden door elkaar geschud tot een trekstapel. Na het aanleggen van de voorwerpkaarten
kan het spel starten.

Communicatie is the key, en binnen het spel zijn er geen grenzen aan wat je tegen andere spelers kunt zeggen. Je kunt hen precies vertellen welke kaarten je hebt of zou willen, en iedereen
kan openlijk discussiëren over mogelijke strategieën
en tactieken op elk moment. Je kunt kaarten geven
aan elke andere speler, en zij kunnen jou kaarten geven, zonder beperkingen.
Sync or Swim geeft je onbeperkte vrijheid om alles
met iedereen te bespreken tijdens het spel (of zelfs
tussen de rondes door, om je voor te bereiden op de
volgende rondes).
Op naar een perfecte zwemroutine!

(AS/PJ)

Dit spel is geschonken door Bézier Games
http://www.beziergames.com/

Rainforest
Het doel bij Rainforest is om een jungle aan
te leggen, waar een rijke variatie aan vegetatie de nieuwe habitat kan worden voor de
verschillende dieren, zoals de apen, kikkers, vlinders en papegaaien. Deze 4 diersoorten zullen in 5 verschillende kleuren
voorkomen in dit spel.
In het midden tussen de spelers komt een
spelbord met daarop 5 stapels tegels in 5
verschillende kleuren. Dit stellen de stukken regenwoud voor. In elke stapel zit er
wel een tegel bij die 2 verschillende kleuren
heeft. Onderaan die tegels komen willekeurige dieren te liggen, net zoveel als aangegeven wordt op het spelbord. Er worden
nog 5 bonustegels getrokken uit de beschikbare bonussen, wat het spel wat willekeurig maakt. De andere bonussen gaan
terug de doos in. Elke speler krijgt een eigen spelbord en de startspeler krijgt een
verrekijker. Het spel kan starten.
Tijdens een spelbeurt mag de
speler een tegel kiezen, en die
onder zijn spelbord plaatsen.
Daar is plaats voor maximum 3
tegels. Kan of wil je geen tegel
nemen, dan mag je een bovenste tegel onderaan de stapel
leggen. De volgende stap is
het nemen van dieren. Je mag
onderaan de stapel met tegels
waar je net al dan niet 1 jungle
tegel genomen hebt, alle dieren van eenzelfde kleur of alle
dieren van eenzelfde soort nemen.
Die mag je op je tegels plaatsen die onder je spelbord liggen. Je spelbord zelf heeft nog
plaats om 2 extra dieren te leggen, mocht je die even niet
kunnen plaatsen. Nam je toevallig het laatste dier weg onderaan een tegel, mag je die
ruilen met eender welke ander
dier dat op het gezamenlijk
spelbord ligt.

Zodra het je lukt om een jungle
tegel vol met dieren te leggen,
mag die tegel verhuizen naar de
bovenkant van je spelbord. Je
gaat zo trachten om 3 tegels
naast en boven mekaar te bouwen, 9 in totaal dus. De volgorde is hier van belang. Je moet
eerst de onderste rij bouwen,
dan de 2e en tot slot de 3e rij.
De speler die als eerste 9 complete jungle tegels heeft zal het
einde van het spel doen inluiden.
Het plaatsen van de dieren op
de jungle tegels kan soms moeizaam verlopen, aangezien er
tegels zijn waar 1 of meerdere
voorgedrukte dieren op staan,
of een voorgedrukte kleur. In
dat geval moet een overeenkomstig dier daar geplaatst
worden. Elke speler heeft dan
nog eens een favoriet dier afgebeeld op zijn eigen spelbord.
Zorg dat je daar vele jetons van kunt verzamelen, want die leveren extra punten op.
Om van de bonus tegels te kunnen profiteren, zal je als eerste moeten voldoen aan
een bepaalde voorwaarde, zoals bijvoorbeeld 3 of 4 aan mekaar grenzende jungle
tegels van dezelfde kleur.
In dat geval mag je de bonus tegel nemen
en op één van die jungle tegels plaatsen.
Zij zorgen bij de puntentelling voor extra
punten.

Het valt op hoe kleurrijk en fris dit spel
oogt. Het materiaal is mooi, de regels zijn
erg eenvoudig, en de uitdaging tijdens het
spel is voldoende om je een half uurtje
goed te amuseren. Een prima familiespel.
(EP/KV)

Dit spel is geschonken door Funny Fox
https://www.funnyfox.fr/

Nine Worlds
In de Noorse mythologie is er
sprake van 9 werelden, elk
bevolkt door een specifieke
groep wezens. De bekendste
zijn wellicht Asgard, thuis van
de goden (in Walhalla), en
Midgard, waar de gewone
mensen leven. In Nine Worlds
ben je leider van zo'n wereld,
en je doel is om je heerschappij uit te breiden naar de andere werelden.
Het spelbord toont de 9 werelden, met Asgard centraal
en de rest in een cirkel eromheen. Elke speler beschikt
over 25 stenen en een avatar.
De avatar (en een steen) begint op je thuiswereld, 1 steen
ligt op je avatarkaart en de
rest vormt de voorraad.
Tijdens de actiefase krijg je
een aantal actiepunten
(afhankelijk van het aantal
spelers, en mogelijk ook van
de beurtvolorde). Die kan je inzetten om je stenen te bewegen in allerlei variaties (van/naar je
avatarkaart, naar het bord, naar andere werelden etc) of om je avatar te verplaatsen. Na deze fase wordt er strijd geleverd op de werelden waar meer dan 5 stenen liggen.
Te beginnen met de startspeler verwijdert iedereen
om beurt een steen tot er
exact 5 liggen.

Wie daarna de meerderheid
heeft, mag de speciale actie van die wereld uitvoeren
(ook weer stenen of avatar
bewegen). Je avatar telt
hierbij als tie-breaker. Heb
je controle over een wereld
ondanks je een steen hebt
verwijderd, levert dat bovendien bonuspunten op.
De nieuwe situatie bepaalt
meteen ook de beurtvolgorde voor de volgende ronde.

Om de drie rondes is er een puntentelling. Je scoort onder andere voor stenen op het bord,
wereldcontrole en aanwezigheid. Wie na 9 rondes de meeste punten heeft, wint het spel.

Nine Worlds is een typisch meerderheidsspel. Dank zij de vele acties kan je dit op verschillende manieren benaderen. Er is zelfs mogelijkheid om je tegenstanders te saboteren door hun
stenen te verplaatsen of weg te nemen. De wisselende beurtvolgorde zorgt ervoor dat de
zwakste speler altijd laatst aan de beurt is, waardoor het verschil beperkt zou moeten blijven.
Wat de presentatie betreft is er toch een kleine kritische noot: elke wereld heeft een eigen
kleur stenen, maar sommige zijn moeilijk te onderscheiden zodat je goed moet opletten bij het
vaststellen van de meerderheid. Ook is het lastig om te zien welke speciale actie in welke wereld hoort; de symboliek is niet echt duidelijk.
Laat dat je evenwel niet weerhouden om dit spel op tafel te leggen. Dit type kom je tegenwoordig minder frequent tegen, dus profiteer ervan. (RT)

Dit spel is geschonken door Medusa Games
https://www.medusagames.co.uk/

Nine Worlds—Uitbreidingen
Voor wie het basisspel van Nine Worlds nog wat gevarieerder wil maken, hebben we keuze
uit twee uitbreidingen.

Creatures & Monsters
Creatures & Monsters voegt een hele nieuwe wereld toe. Er duiken namelijk verschillende monsters op die het gemunt hebben
op de spelers. Via een portaal kan je je stenen nu ook inzetten
op de monsters tijdens een nieuwe spelfase. Is een monsterkaart volledig bezet, is het verslagen en mogen de aanwezige
spelers in volgorde van meerderheid bonustokens uitkiezen.
Deze hebben effecten die uiteraard nuttig zijn in het verdere
verloop. Bovendien claimt de winnaar de kaart, die ook punten
oplevert, maar niet zonder schade: er zijn namelijk ook straftokens aan verbonden, die je positie in de Nine Worlds aantasten. Is het monster nog niet verslagen wanneer er een tussentijdse waardering plaatsvindt, worden er ook hier straftokens
uitgedeeld aan wie geen minimale aanwezigheid heeft.
Naast de effecten van de werelden die men onder controle
heeft, kan men nu ook de effecten van de verslagen monsters
toepassen. Het is een beetje studeren op de nieuwe tokens, maar de effecten komen zeker
van pas om net dat ene steentje te plaatsen/bewegen om een meerderheid te verkrijgen. Natuurlijk moet je nu wel je tactiek wat aanpassen om op beide vlakken mee te kunnen. Al bij al
een interessante uitbreiding die mooi aansluit op het thema. (RT)

Sagas & Treasures
De andere uitbreiding is Sagas & Treasures. Dit is eigenlijk een
mini-uitbreiding die 2 aspecten toevoegt. De Saga's zijn in feite
privéopdrachten, die in 2 categorieën komen. Klasse 1 opdrachten worden in het begin uitgedeeld en altijd gescoord na
ronde 3 (bvb 1 extra punt per wereld waar je minstens 1 steen
hebt). Daarna komen de klasse 2 opdrachten in het spel, die bij
elke actiefase kunnen geïncasseerd worden (iets moeilijker,
maar meer punten). De Treasures zijn dan weer speciale voorwerpen met een krachtig effect dat eenmalig gebruikt mag worden. Je begint met 1 Treasure en eventueel kan je je nog een
tweede Treasure aanschaffen, mits afgifte van een kaart die anders 3 punten waard is.
Deze uitbreiding is niet zo ingrijpend als Creatures & Monsters,
maar is wel eenvoudiger te integreren. Zeker de opdrachten zijn
een aangename toevoeging die je nieuwe uitdagingen (en conflicten) opleveren. (RT)

Dit spel is geschonken door Medusa Games
https://www.medusagames.co.uk/

CuboSaurs
Het mag geweten zijn dat wij
enorme fan zijn van het spelletje
Cubirds. Weldra genieten wij van
een welverdiende vakantie, en er
is 1 spel dat we mee op reis nemen, en dat zijn de kubusvormige
vogeltjes van Cubirds. Hoog waren dan ook onze verwachtingen
van deze nieuwe telg uit dezelfde
familie : Cubosaurus - dino's in
kubus vormen. Laten we eens kijken of het spel even goed is, of
misschien zelfs nog beter ?
Het eerste wat opvalt is dat Cubosaurus niet van dezelfde auteur is dan Cubirds, maar er zijn
wel veel overeenkomsten. In beide spellen gaan de spelers setjes
proberen te maken om zo als eerste uit te geraken of om de meeste punten te scoren. Maar laten
we ons nu enkel focussen op Cubosaurus.
Wij speelden het spel met 2, en dan worden er 3 rondjes gespeeld. Bij meerdere spelers worden er 2 rondjes gespeeld. De speler die daarna de meeste punten heeft is de winnaar. De
stapel met dinosaurus kaarten wordt flink geschud, en voor elke speler neem je 10 kaarten.
Dit apart setje schud je nog eens goed door mekaar, en elke speler krijgt 4 kaarten die open
worden gespeeld op de tafel. Deze vormen de start kudde van de speler.
Er zijn verschillende soorten kaarten
aanwezig : de dino's komen in verschillende kleuren, en zullen elk op een eigen manier punten scoren. Bijvoorbeeld de groene dino geeft je 3 strafpunten als je er maar één van hebt, 1
strafpunt als je er 2 hebt, 3 pluspunten
bij 3 exemplaren en 7 pluspunten bij 4
of meer kaarten.
De nestkaarten, waar dino-eieren staan
op afgebeeld, kunnen strafpunten of
pluspunten opleveren.
Dat is afhankelijk van het feit of jij meer
dino's van die soort hebt dan de andere
spelers. Andere dino's scoren dan weer
alleen als je ze in paartjes bezit.

De startspeler trekt een kaart van de trekstapel, en bekijkt deze. De speler heeft nu 2 keuzes : oftewel legt hij deze kaart bij in zijn eigen kudde, of hij geeft de kaart door aan de volgende speler. Dan moet de speler die de kaart doorgeeft eerst nog een kaart van zijn eigen
kudde nemen en die mee doorgeven. Erg belangrijk daarbij is dat dit geen kaart mag zijn van
die soort dino(s) die hij al gaat doorgeven.
Daarna zal direct de beurt starten van die volgende speler die de kaarten ontvangt. Spelers
die aan de beurt komen en al kaarten op hand hebben, mogen niets van de trekstapel nemen.
Deze speler kan nu
kiezen om deze 2
kaarten bij zijn kudde
te leggen, of de kaarten + 1 extra kaart
van zijn eigen kudde
door te geven, en wederom moet de extra
kaart van een verschillende soort zijn
dan de 2 die hij al vast
had.
Je merkt al dat dit
een erg 'heen-enweer' spelletje kan
worden van verschillende kaarten die
worden doorgegeven,
en die telkens talrijker worden. Er zullen
momenten zijn dat je
de kaarten wel moet
plaatsen, aangezien
je ze niet meer kan
doorgeven doordat je
geen andere soort uit
je kudde meer kan nemen.
De ronde gaat verder
totdat de trekstapel leeg is. Daarna worden de punten van deze ronde opgeschreven.
De meer gevorderde spelers of de spelers die van iets meer uitdaging houden, kunnen met
de uitbreiding aan de slag. Van de 10 kaartjes kies je er zoveel als er spelers zijn +1 en leg
deze in het midden van de tafel open. Deze kaartjes zijn tijdens het spel te koop voor de prijs
van het aantal weergegeven DNA strings.
Telkens je een kaart in je kudde plaatst met daarop een DNA string, mag je 1 string uit de
voorraad nemen. Heb je genoeg DNA's om een kaart te kopen in je beurt, betaal je de strings
terug aan de voorraad. Een kaartje met een bliksemschicht voer je onmiddellijk uit. Die met
een groene ster zijn punten op het einde van de ronde waard.
De kaartjes met een rode vlam hebben een iets of wat agressievere actie. Op het einde van
een ronde zijn niet gespendeerde DNA strings elk een punt waard.

Na elke ronde worden alle kaarten terug geschud en wordt er een nieuw setje samengesteld
om een volgende ronde te starten.

Je kan Cubosaurus heel tactisch spelen. Het is niet noodzakelijk een slechte zet om slechte
kaarten in je kudde te stoppen. Als je in een latere fase kaarten wilt doorgeven, kan je die kaarten daarvoor gebruiken. Wel opletten natuurlijk dat ze niet terugkomen met nog slechtere
kaarten er aan toegevoegd. Natuurlijk is er een grote factor geluk mee gemoeid. Je weet namelijk niet welke kaarten er in de huidige ronde allemaal gaan meedoen, dus wordt het af en
toe gokken.
De spelregels zijn kort genoeg en eenvoudig, een rondje is klaar
op 10 minuten. Meer moet dat niet zijn voor een kaartspel. Het
spelprincipe is leuk en gaat niet snel vervelen. En het artwork
blijft zoals de rest van de reeks top. Maar of het nu Cubirds voor
ons van de troon stoot ? Nee, jammer genoeg niet. Maar het is
wel een spel dat je zeker een keer (of zelfs meerdere keren) moet
gespeeld hebben. (KV/EP)

Dit spel is geschonken door Gam’in Biz
https://www.gaminbiz.nl/

Onirim
Het doosje van
Onirim schept meteen al sfeer op de
speltafel: de spelers worden aangestaard door de
doordringende
ogen van het monster dat verschijnt
uit de nacht. En
laat dat net ook de
setting
van
dit
kaartspel
zijn:
Onirim speelt zich
immers af wanneer
de zon achter de
horizon verdwenen
is, en iedereen rustig slaapt… Hoewel, rustig ? Misschien beland je
wel in een memorabele droom ?

schikt als éénspelersspel.

In Onirim nemen de
spelers het op tegen het spel zelf.
Maximaal twee spelers kunnen samen
de uitdaging aangaan, maar Onirim
is ook prima ge-

Alleen of met een medespeler, het doel blijft hetzelfde: jullie zijn slaapwandelaars die verloren
gelopen zijn in een mysterieus labyrint, waaruit jullie op tijd (voor je droomtijd erop zit) zullen
moeten ontsnappen door de juiste deuren te ontdekken, of jullie blijven voor eeuwig in het labyrint gevangen… Het spel eindigt als alle acht deurenkaarten open op tafel gespeeld worden. Maar let op, er zit een addertje onder het gras: de nachtmerriekaarten zullen proberen
jullie van het juiste pad te brengen!
Het spel bestaat uit een set van locatiekaarten (tuin, bibliotheek, aquarium, observatorium)
die door elkaar geschud worden en, samen met acht ‘deurenkaarten’ (twee per locatie) en
tien ‘nachtmerriekaarten’ de trekstapel vormen. Elke speler neemt vijf kaarten op hand
(locatiekaarten, andere kaarten worden aan het begin van het spel apart gelegd en opnieuw
door de trekstapel geschud).
Ook tijdens het spel kan het gebeuren dat bepaalde kaarten opnieuw door te trekstapel geschud moeten worden. Hiervoor worden ze tijdelijk apart gehouden op de ‘limbo’ stapel, en
belanden ze aan het einde van de spelbeurt weer doorheen de trekstapel.

Een spelbeurt bestaat uit drie fasen: speel (of verwijder) een kaart uit je hand, vul je hand
weer aan tot vijf, en schud de limbostapel onder de trekstapel. Een locatiekaart uit je hand
spelen vormt het labyrint waarin jullie ronddolen: leg deze kaarten steeds op een rij, rekening
houdend met de plaatsingsregels. Zo mag een nieuwe kamer niet hetzelfde symbool (zon,
maan, sleutel) hebben als de vorige kaart.
Speel je de derde opeenvolgende locatiekaart van dezelfde kleur? Dan verdien je de overeenkomstige deurenkaart (en mag je deze uitzoeken uit de trekstapel). Verwijder je een
kaart (zon of maan) uit je hand ? Dan vul je je
hand meteen terug aan tot vijf. Gooi je een
sleutelkaart weg ? Dan mag je de bovenste
vijf trekstapelkaarten bekijken, er een weggooien en de overige vier in volgorde naar
keuze op de trekstapel leggen.

Je hand aanvullen tot vijf impliceert mogelijke acties: een locatiekaart neem je gewoon
op hand. Een deurenkaart mag je onmiddellijk open voor je spelen als je een sleutelkaart
van dezelfde kleur opoffert en een nachtmerriekaart dwingt je om een sleutelkaart uit je
hand of een opengespeelde deurenkaart uit
het spel te verwijderen. Andere opties zijn de
locatiekaarten van de bovenste vijf trekstapelkaarten verwijderen, of heel je handkaartenset moeten vervangen.
Jullie tocht door het labyrint gaat verder tot
de trekstapel leeg is, dan zit de droomtijd er
onherroepelijk op. Hebben jullie daartegen
nog niet alle acht deurenkaarten gevonden
of gespeeld, dan zijn jullie gedoemd om eeuwig in het labyrint te blijven dwalen. Is jullie
slaapwandeltocht succesvoller en slagen jullie er wel in om de acht deuren open te spelen ? Dan stopt het spel onmiddellijk en hebben jullie Onirim verslagen!
Onirim is een vermakelijk spelletje met een leuk, getekend artwork dat garant staat voor een
kwartiertje spelplezier. En krijg je er niet genoeg van, dan biedt de doos een aantal leuke extra’s. Met name zeven mini-uitbreidingen die stand-alone of in combinatie met het basisspel
gespeeld kunnen worden. En die beloven, met klinkende namen als ‘The book of steps lost and
found’ of ‘Happy dreams and dark premonitions’ een hoop nieuwe spannende avonturen. Nog
steeds niet uitgespeeld? Onirim bestaat ook als app, waarmee je virtueel op pad gaat in het
labyrint!

Dit spel is geschonken door InPatience
https://www.inpatience.com/

Uno All Wild!
UNO is een spel dat iedereen kent, zelfs mensen die
nooit spellen spelen. Er zijn al 100-den varianten op
de markt te verkrijgen, maar deze UNO All Wild! mag
toch wel als 'speciaal' bestempeld worden.
UNO All Wild speel je net zoals een gewoon spelletje
UNO, met als uitzondering dat alle, jawel, alle kaarten wild kaarten zijn. Dus in plaats van een kaart met
de overeenkomstige kleur en getal te moeten spelen,
mag je hier eender welke kaart spelen die je wilt. Het
doel van het spel blijft nog steeds hetzelfde : zorg ervoor dat je de eerste speler bent die van zijn kaarten
geraakt. En natuurlijk mag je niet vergeten UNO te
roepen als je nog maar één kaart vast hebt, of je zult
nieuwe kaarten moeten trekken van de trekstapel.
Je zal in eerste instantie denken dat dit spel eeuwig
zal blijven duren aangezien je vaak kaarten op hand
moet bijnemen, maar dat is niet het geval. Op een
kleine 5 minuten is een spelletje gedaan. In deze versie wordt het iets ingewikkelder met dank aan de extra actiekaarten die werden toegevoegd.

dat jij rustig je kaarten kan afleggen.
Naast de normale wild kaarten zoals
een beurt overslaan, de richting omkeren en trek 2 of 4 kaarten bij, zijn er
nieuwe wild kaarten toegevoegd. Zo
kan je iemand kiezen die kaarten
moet bij trekken, of kan je in 1 keer 2
spelers overslaan. Je kan zelfs je
handkaarten met die van een andere
speler wisselen. Zijn jullie klaar om
helemaal wild te gaan?

Zoals je al kan raden verloopt een spel helemaal anders dan een traditionele versie van UNO. In plaats
van kaarten te vinden die je kan spelen, moet je je nu
focussen op het uitschakelen van andere spelers zo-

Dit spel is geschonken door Mattel
http://www.mattel.com/

Rainforest City
Bij een regenwoud zullen de meeste mensen
spontaan moeten denken aan Brazilië, maar bij
Rainforest City bevinden we ons in Singapore, de
andere kant van de wereld. Het spel is geïnspireerd op het verdwijnen en later het terug verschijnen van de otters in Singapore. De spelers
krijgen de kans om een goede invloed uit te oefenen op het ecosysteem aldaar door hun regenwoud het meest effectief vorm te geven.
In het midden van de tafel komt een vierkantige
wijzer te liggen waar 4 fruitsoorten op staan. Elke speler kiest een fruit om mee te spelen. Rondom de wijzer komen op elk van de 4 punten 2
kaarten te liggen. Deze kaarten bestaan uit 2
soorten : landschappen en fauna & flora. Elke
speler krijgt bij de start 2 landschapskaarten die
tegen mekaar liggen en de start van je regenwoud voorstellen. Afhankelijk van het aantal spelers neemt de startspeler jetons, die aangeven
hoeveel rondes er gespeeld gaan worden. Die
jetons worden telkens doorgegeven naar de volgende speler. Komen de jetons terug bij de startspeler, verminderen deze met 1. Normaal zal
iedereen 12 keer aan de beurt komen.
Tijdens je beurt ga je als startspeler met de wijzer draaien in de richting van de 2 kaarten die
je wilt nemen. Alle andere spelers mogen exact één kaart nemen van de 2 kaarten naar waar
hun pijl wijst.
Neem je een landschapskaart, mag je die aan je
startkaarten aan puzzelen. Je mag de kaart
daarbij draaien zoveel je wilt, maar er moet altijd 1 van de 6 vakjes grenzen aan je regenwoud. Met een fauna & flora kaart kan je ook
draaien en keren zoals je verkiest, om uiteindelijk de afgebeelde planten en dieren in je regenwoud te plaatsen. Daarvoor zijn er een heleboel
jetons voor voorzien. Daarna gaat deze fauna &
flora kaart naar de aflegstapel.
De bedoeling is dat je zoveel mogelijk planten
en dieren op het juiste terrein kunt plaatsen.
Een vis of dolfijn in het water, een krab of ijsvogel in de mangrove, en een armadillo of rups in
het bos. Idem voor de planten, je wilt zeker geen
koraal maar bomen in je bos planten. Koos je
een fauna & flora kaart waarvan niet alle jetons
in het juiste gebied terecht komen, of zelfs buiten je regenwoud, dan zullen die jetons onmiddellijk naar je composthoop gaan.
Elke jeton daar is op het einde van het spel een strafpunt.

Een aaneensluitend gebied is een habitat. Je kan op de volgende manier punten scoren per
habitat : voor elke plant krijg je 1 punt, voor elke herbivoor, zoals de vis of krab of rups, krijg
je 2 punten. Die punten krijg je enkel en alleen als in die habitat een plant staat. En voor meerdere herbivoren zal je meerdere planten nodig hebben als je wilt dat ze punten opleveren.

Voor elke carnivoor in een habitat, dus de ijsvogel, dolfijn of armadillo, scoor je 3 punten, tenminste als er voor elke carnivoor een herbivoor aanwezig is. Otters zijn een buitenbeentje, zij
kunnen in elke habitat leven. Er is eveneens een mogelijkheid dat je een stukje regenwoud zet
met een huisje aanwezig. Daarop staat meestal afgebeeld welke jeton die reeds aanwezig is
in je regenwoud moet verwijderen naar de algemene voorraad. Heb je die jeton niet, mag je
het effect negeren. Elk huisje zal op het einde van het spel 3 punten opleveren, maar voor elke
plant of elk dier naast het huis verlies je een punt.
Rainforest city wist ons te verrassen. Het leek op het eerste zicht een vrij simpel spel, maar er
komt meer puzzelen aan te pas dan je in eerste instantie zou denken. De puntentelling is iets
of wat lastig en daar kan je best even papier en balpen bij de hand nemen. Zeker tegen het
einde van het spel kan je regenwoud er nogal rommelig uitzien.
De spelregels bevatten een coöperatieve variant waarbij het tellen van punten zal wegvallen en de spelers bepaalde objectieven (aparte kaarten) moeten behalen. Voor de eenzame speler
is er de solo variant waarbij hij of zij 2 landschappen tegelijk
gaat beheren en objectieven moet behalen. (EP/KV)

Dit spel is geschonken door Origame
http://www.origame.co/

Die Baumeister von Köln
Die Baumeister von Köln voert ons terug in de tijd
naar de periode tussen de 10e en 13e eeuw waarin er
volop Romaanse kerken werden gebouwd in de stad
Keulen (of wat dacht je anders). De spelers zijn
bouwmeesters die letterlijk hun steentje bijdragen
aan de verschillende bouwopdrachten (zo'n 12 in totaal). Dat steentje moeten ze eerst ophalen aan de
diverse stadspoorten en door de nauwe steegjes
sjouwen naar een van de actieve werven. Wanneer
een kerk af is, gaat het prestige en dus ook de punten naar degene die het meest heeft bijgedragen.
Maar dat gaat niet zonder slag of stoot: er zijn ook karakterkaarten te bemachtigen waarmee je het leven
van je tegenstanders aardig zuur kan maken. Wie als
eerste het vooropgestelde aantal punten behaalt,
wint (mogelijk) het spel.
Het spelbord toont de oude binnenstad van Keulen
met zijn wirwar van smalle straatjes, de 12 bouwlocaties en de stadsmuur waar langs 5 poorten het bouwmateriaal wordt aangevoerd. De kerktegels worden
op hun locatie geplaatst, en op 4 daarvan wordt aan
de hand van een willekeurige trekking van kerkkaarten een hamertoken gelegd. Dit geeft aan dat deze
werven actief zijn. Aan elke stadspoort wordt 1 witte
steen gelegd. Deze hebben waarde 1. Daarnaast zijn er nog grijze en zwarte stenen beschikbaar, van respectievelijk waarde 2 en 3. Elke kerk heeft namelijk een specifieke constructiewaarde die met een combinatie van stenen bereikt moet worden. Nadat vervolgens de startvolgorde is bepaald zet de
eerste speler zijn 2 karretjes
op de posities gemarkeerd
met 1, speler 2 op posities
met 2 enz. Dan rest nog het
schudden van de karakterkaarten en er kan begonnen
worden.
De spelers komen om en om
aan beurt, waarbij een beurt
altijd begint met een dobbelsteenworp. Deze worp bepaalt aan welke poort er een
steen geleverd wordt. De ene
dobbelsteen geeft de poort
aan, de andere het type
steen. Op voorwaarde natuurlijk dat er nog ruimte vrij
is. Op elke dobbelsteen is er
bovendien een vlak dat een
andere functie heeft. Een ster op de type-dobbelsteen betekent sowieso geen levering, en de
poortdobbelsteen heeft een symbool dat verwijst naar de karakterkaarten.

In dit laatste geval is er uiteraard ook geen levering, maar mag de speler een karakterkaart
trekken en onmiddellijk spelen, bewaren voor later of gedekt afleggen. Klein angeltje: als de
speler al 3 kaarten had, moet hij eerst een kaart afleggen, het gaat dus niet op om een andere
kaart te spelen en dan de nieuwe kaart op de vrijgekomen plaats te leggen. Ik kom later nog
terug op het effect van de karakters.

Hierna mag de speler 4 acties doen, te kiezen uit volgende opties:

een kar 1 vakje bewegen: hierbij geldt de beperking dat karren elkaar niet mogen passeren in de straten, enkel op de aangegeven kruispunten en laad- en lospunten.

een steen opladen aan de stadspoort

een steen lossen aan een bouwwerf (en op je eigen bouwvak plaatsen)

een steen lossen aan de stadspoort (bvb om een steen van andere waarde te laden)

een bezoek brengen aan de bisschop in de Dom (=2 punten bij afgave van de bisschopskaart)
Merk op dat na lossen/laden/bezoeken de kar immobiel wordt en er geen verdere actie meer
mee mag gedaan worden.
Als bij het bouwen het de eerste steen is die gelegd wordt, verdwijnt de hamer. Wanneer alle
hamers zijn afgelegd, worden 4 nieuwe bouwwerven geactiveerd. Als de totale bouwwaarde
van alle stenen exact overeenkomt met de constructiewaarde van de kerk (meer mag dus
niet!) , is ze af. Er wordt dan gekeken welke bouwmeester de meeste waarde heeft bijgedragen. Deze mag dan de kerktegel (en de bijhorende punten) voor zich claimen. In geval van ex
aequo gaat de tegel naar de bouwmeester die als laatste een steen heeft gelegd (van de ex aequo's wel te verstaan).

Tijdens je beurt mag je ook onbeperkt
karakterkaarten spelen. Daar zitten
zoals gezegd leuke effecten tussen. Ik
ga ze niet allemaal opnoemen, maar
deze greep geeft alvast een voorsmaakje van wat je mag verwachten:

abt/abdis: leg de juiste abt bij de
juiste kerk (in je bezit) en scoor
extra punten

notaris: verwerf alleenrecht voor
het bouwen van een kerk naar
keuze

saboteur: een speler naar keuze
slaat een beurt over

vervalser: verwissel een gebouwde steen van een speler met een
steen van jezelf in dezelfde kerk

gifmenger: een speler naar keuze heeft volgende beurt maar 2 acties in plaats van 4
Het spel gaat in de eindfase zodra iemand een vooropgesteld aantal punten bereikt. De lopende ronde wordt dan nog uitgespeeld en wie dan de meeste punten heeft is de opperbouwmeester en wint het spel.
Die Baumeister von Köln is een vlot familiespel met eenvoudige regels en een duidelijk doel.
Het is dan ook gauw uitgelegd zodat je snel kan beginnen spelen. De
charme zit hem vooral in het mekaar saboteren door straten te
blokkeren en het goed getimed uitspelen van karakterkaarten. Interactie is dus duidelijk aanwezig. Wat
ook aanwezig is, is de geluksfactor.
Enerzijds door de verschijning van
de stenen (altijd leuk als een zwarte steen vlak naast je positie opduikt), en de karakterkaarten
(zowel of je er krijgt en welke, bvb
als je de bisschop trekt net als je de
Dom passeert). Maar laat dat het
spelplezier niet drukken, een beetje onvoorspelbaarheid is altijd welkom. Wat het bouwen betreft draait
het meestal uit op zo snel mogelijk
ergens een meerderheid te bekomen, waardoor de anderen afhaken. Hierdoor krijg je het effect dat elke speler zich gewoonlijk focust op 1 bouwwerf, waardoor het spel verandert in
een stratenrace. Gelukkig zijn er nog de karakterkaarten die hier een beetje aan kunnen verhelpen waardoor het toch nog wat tactisch blijft. En om iemand echt te jennen kan je altijd
nog een witte steen droppen als die op weg is met een zwarte steen om een kerk af te maken…
Kortom, zeker de moeite waard om eens te spelen. (RT)

Dit spel is geschonken door Ornament Games
https://www.ornament-games.com

Echt Spitze
Echt Spitze of puntscherp, het puntje van je
potlood zal zeer scherp geslepen moeten zijn
om dit spel te kunnen spelen. De bedoeling is
om je spelersblaadje - waarvan elke speler er
één krijgt - te vullen met kruisjes, en dan nog
wel aan beide zijdes tegelijk. Dit doe je met de
bedoeling om meer punten te scoren dan je tegenstanders.
De spelers kiezen eerst welk level ze willen
spelen door een bladje te kiezen van level 1,2
of 3. Op het blad staat een raster van 5 op 5
vakjes, op elke zijde. Elke rij en kolom is genummerd van 1 tot 5. Verschillende vakjes bevatten symbolen zoals fruit, bloemen of edelstenen, al dan niet in een zeepbel.
De actieve speler mag dobbelen met 4 tot 6
dobbelstenen, afhankelijk van het aantal spelers. Alle spelers kiezen dan om beurt een dobbelsteen en plaatsen deze op een overeenkomstige rij of kolom op hun blad. Dobbelstenen
met een vraagteken zijn jokers en mag je eender waar plaatsen. De actieve speler mag nu
kiezen of hij de 2 overgebleven dobbelstenen
gaat herdobbelen, of zo laat liggen. Eenmaal
dat gedaan is, mag elke speler een kruisje
plaatsen op het kruispunt van de vorige gekozen dobbelsteen en 1 van de 2 dobbelstenen die in het midden liggen.

Als het vakje dat je doorkruist een symbool in een zeepbel is, mag je die zeepbel doorprikken
en doorkruisen. Daarna draai je het blad om en zet je een kruis in het vakje waar je net door
geprikt hebt. Vanaf nu speel je verder met deze kant van het blad. Pas als je nog eens een
symbool in een zeepbel kunt doorprikken, mag je het blaadje omdraaien om daar verder te
spelen. Gelukkig bevat het spel een zwart prikkussen, zodat je de tafel of de scherpe punt van
je potlood niet beschadigd.

De linkerkant van het blad bevat een overzicht om te scoren. Telkens je een symbool kunt
doorprikken, mag je daarvan een symbool aanduiden. De speler die als eerste alle symbolen
van een bepaalde soort kan doorprikken, laat dit de andere spelers weten en mag dan een cirkel rondom de hoogste score zetten. Alle spelers die nadien alle symbolen konden doorprikken, krijgen de score die er vlak naast staat.
Bepaalde dobbelstenen bevatten een x
naast het getal. Koos je deze dobbelsteen, en je prikte in deze beurt geen
zeepbel, mag je horizontaal, verticaal of
diagonaal grenzend aan het vakje een
extra kruis zetten. Dat kruis mag niet op
een symbool komen te staan. Elke rij of
kolom die vol staat met kruisjes levert je
op het einde van het spel 5 punten op.
Dat kan je aanduiden door de ster achter
de rij of onder de kolom te omcirkelen.
(KV/EP)

Dit spel is geschonken door Schmidt Spiele
http://www.schmidtspiele.de/

80 Days
In 80 dagen de wereld rond? Dat lijkt wel een
hele zware opgave. Toch was het Phileas
Fogg die een weddenschap afsloot, dat hem
dat ging lukken. En ja, het is hem zo waar gelukt.
Dus ligt er nu voor jullie spelers een nog grotere uitdaging te wachten. Jullie kunnen het
nog veel beter. En omdat te bewijzen gaan
jullie direct van start.
In dit spel van Piatnik maken jullie een spannende wereldreis en noteren jullie ervaringen
in je reisdagboek, om zo iedereen ervan te
overtuigen wie de stoerste reiziger is. Pak je
bagage, neem wat duiten mee en de reis kan
beginnen.

Het spel verloopt over vijf ronden. Iedere ronde bestaat uit een drietal fases.
Fase 1: De krant opendraaien. Hierdoor kom je te weten wat er in deze periode gebeurt. Iedere
speler neemt het aantal munten dat afgebeeld staat op de kaart. Er staat tevens een effect op
de kaart dat in deze periode doorgevoerd wordt. Hier dienen jullie allen rekening mee te houden.
Fase 2: Actie uitvoeren.
Er kan gekozen worden
uit een viertal acties. Namelijk reizen, kopen,
jongleren of passen. (In
variant B zijn er maar
drie actiemogelijkheden
beschikbaar).
Fase 3: Einde van de
ronde. Zodra iedereen
gepast heeft, eindigt de
actiefase
In dit spel kun je op drie
verschillende manieren
reizen, per boot, per
trein of met een speciaal
voertuig. Uiteraard is
reizen niet gratis, dus
zorg dat je genoeg munten gespaard hebt.

De koopactie kan ook zeer nuttig zijn. Je hebt de mogelijkheid om vijf verschillende items aan
te kopen op twee verschillende markten. Kies je voor het grove geschut van een revolver, of
zie je meer heil in een goede jas? keuzes, keuzes. Wil je toch nog iets anders? Begeef je dan
op de illegale zwarte markt. Het voordeel hiervan is, dat je speelfiguur niet op het juiste item
hoeft te staan om het toch aan te kunnen schaffen. Alle aangekochte items bewaar je in je eigen koffer. Maar pas op, je kunt je koffer niet oneindig volproppen.

Tussen je acties door kun je er ook voor kiezen om het avontuur op te zoeken, Op de avonturenkaarten staat aangegeven wat de kostprijs hiervan is. Als je een kaart aangeschaft hebt,
dien je altijd direct de bonus door te voeren. De afgebeelde zegepunten krijg je wel aan het
einde van het spel.
Het spel eindigt aan het einde van ronde vijf als alle spelers gepast hebben.
Wie is het snelste in Londen aangekomen, door het efficiëntst te reizen en gebruik te maken
van de beste items en ontvangt ook nog eens de bonus? Dit is vast en zeker de beste avonturier.
Het speelbord is dubbelzijdig, waardoor je nog meer speelplezier kunt hebben met deze variant. 80 Days is een simpel reisspel met toch genoeg uitdaging. Het ziet er bovendien erg fraai
uit, waardoor het aantrekkelijk is om het eens op tafel te leggen. Ook de speelduur van iets
minder dan een uur, zal bij vele spelers in de smaak vallen. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Piatnik
https://www.piatnik.com/

Raccoon Robbers
Hebben jullie al eens een bende wasberen gezien? Nu,
wij tot heden ook niet. Wasberen hebben we enkel, helaas voor de wasberen, plat langs de kant van de weg
in de USA mogen aanschouwen.

In dit spel maak je kennis met wasberenbendes. Het
grote doel van deze bendes is om als eerste de beroemde gouden vuilnisbak te bereiken, die gevuld is
met een heerlijk maal bestaande uit eindeloze hoeveelheden weggegooid voedsel.
Tijdens het spel klim je met je wasbeer omhoog in één
van de huizen. Maar let op, op iedere tree is maar plek
voor één wasbeer. Dat maakt dat de andere wasbeer
die zich daar begeeft naar beneden zal vallen.
Missie mislukt, in de volgende ronde kan hij een nieuwe poging wagen om zich een weg naar boven te banen. Om te kunnen klimmen, moet je efficiënt omgaan
met je handkaarten. Maar je kunt niet alleen zelf tot
grote hoogte stijgen, je kunt met je handkaarten er ook
voor zorgen dat de andere spelers juist de omgekeerde weg moeten bewandelen en naar beneden vallen.
En dan komt er nog een moment dat je uit vrije wil naar
beneden wilt gaan.
Dit om een stap dichterbij de felbegeerde
vuilnisbak met al het lekkers te komen.
Maar ook de strijd naar de vuilnisbak, is
niet zonder slag of stoot. Ook hier verdring je je medespelers daar waar mogelijk. Wie als eerste bij de vuilnisbak aankomt, mag als bonus iets lekkers uitkiezen en wint het spel.
Dankzij de flexibele opzet kan elk spel anders gespeeld worden met verschillende
moeilijkheidsgraden.
Raccoon Robbers komt het beste tot zijn
recht, met een volledige bezetting. Met
vier spelers zit je elkaar veel meer dwars,
wat de spelvreugde ten goede komt. Op
die manier wordt het zelfs voor de veelspeler een aangenaam
tactisch steekspel. Ook al is het niet voorzien in de spelregels,
ik zou ervoor pleiten dat wanneer er met twee spelers gespeeld
wordt, het misschien leuk is om met twee kleuren per speler te
spelen. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Pegasus Spiele
https://www.pegasus.de/

Caldera Park
Zonder ook maar in een vliegtuig
te stappen, waan je je in NoordAmerika. In één stap loop je in
een wildernis en kom je tal van
wilde dieren tegen op je pad.
Maar dat niet alleen, je komt bergen en geisers tegen en adembenemende uitzichten wachten op
je. De uitgestrekte bossen vormen de natuurlijke habitat van
inheemse diersoorten. Deze zijn
niet graag alleen in de wildernis,
maar blijven liever in een eigen
kudde om zo beter opgewassen
te zijn tegen de gevaren die op
de loer liggen. Maar alleen met
het vormen van een familie, ben
je er nog niet. Een dier is natuurlijk niets zonder dat hij de beschikking heeft over een drinkplaats. En ook het slechte weer
kan soms een groot gevaar betekenen.
Om te beginnen wordt het gezamenlijke speelbord aan een zijde van de tafel gelegd. Op de daarvoor aangeven velden worden de zeven verschillende diersoorten gesorteerd. Iedere speler neemt vervolgens een eigen doosje met daarin fiches van zijn eigen kleur en een eigen speelbord, waarop hij zijn fiches zo goed mogelijk probeert te plaatsen gedurende het spel. De kenmerkende doosjes,
die samen een tafereel maken als ze opgeborgen worden in de doos, zagen we ook bij Savannah Park. Iedere speler neemt willekeurig vijf weerfiches en plaats deze aan de onderzijde
van zijn eigen speelbord. Aan de bovenzijde van het speelbord plaatst hij zeven willekeurige
dierenfiches uit zijn persoonlijke voorraad.
Als eerste nemen de spelers één
van de weertypes en plaatsen dit
op een wit weerveld. Vervolgens
kiest de startspeler een terreintype van het gezamenlijke bord uit
waar hij graag een dier wil laten
leven. Vervolgens kiest hij één van
de dieren uit en match deze met
het gekozen terreintype. Alle spelers nemen het juiste dier uit hun
eigen voorraad en plaatsen deze
op hun eigen speelbord op het uitgekozen terreintype. Beschikt de
speler niet over het juiste dier, dan
mag hij een willekeurig ander dier
hiervoor in de plaats nemen. Telkenmale na het plaatsen worden
de dieren aangevuld met fiches uit
je voorraad.

Hou bij het plaatsen van het dier
hierbij nadrukkelijk het gekozen
weerfiche in de gaten. De aangrenzende dieren hebben namelijk restricties om punten te kunnen scoren op het einde van het spel.
Als iedereen zijn dier geplaatst
heeft, is de volgende speler aan de
beurt. Deze kiest een overgebleven
dier en een overgebleven terreintype. Dit gaat om beurten verder, tot
alle dieren een bestemming hebben gevonden.

wordt weer gekozen tussen dieren en terreintypes.

Vervolgens begint alles weer van
voren af aan. De spelers plaatsen
een weerfiche met de wijzers van
de klok mee op hun speelbord en er

Je zult merken dat naarmate je speelveld voller raakt, het steeds lastiger is om je dieren gunstig te kunnen plaatsen. En het is helaas niet toegestaan om een eerder geplaatst dier te verplaatsen. Soms wil je een dier niet plaatsen op het terreintype dat gekozen wordt, maar je hebt
vaak geen keuze meer. Bovendien moet je niet alleen oog hebben voor de effecten van de
weerfiches, maar je wilt natuurlijk ook een zo groot mogelijke familie maken die op het einde
van het spel punten oplevert.
Wanneer je speelveld volledig bebouwd is, eindigt het spel en is het tijd om de eindscore te bepalen. Alleen de grootste familie van iedere diersoort levert punten op. En het kan zijn dat er
ook nog dieren verwijderd moeten worden omdat zij last hebben van het weerfiche in hun omgeving.
Degene met de meeste punten wint Caldera Park.
Met name het gebruik van de weerfiches
maakt dat Caldera Park meer strategisch is dan zijn broer, Savannah Park.
Voor de veelspeler zit er net wat meer
diepgang in dan in zijn voorganger. De
layout en de kwaliteit van het spelmateriaal is bij beide spellen prima. Ze kunnen
ook prima naast elkaar in de kast staan,
maar ikzelf zou de voorkeur geven aan
de jongste telg, Caldera Park. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Pegasus Spiele
https://www.pegasus.de/

Tiny Turbo Cars
Tiny Turbo Cars is een hectisch racespel voor 2 tot 4 spelers. Het doel is om je bewegingen van je kleine speelgoedautootjes zo goed mogelijk voor te programmeren.
Een schuifpuzzel doet dienst als je afstandsbediening.
Kies een auto, creëer de baan en maak je klaar om te
gaan racen.
Aan het begin van iedere ronde moeten de spelers tegelijkertijd zich een weg zien te banen door hun schuifpuzzelcontroller. Dit alles om de juiste acties te creëren welke
zij tijdens hun beurt uit willen voeren. Elk symbool op de
puzzel komt overeen met één van de mogelijke acties.
Maar let op, alleen de twee middelste rijen commando's
op de controllers kunnen toegepast worden. Dus er is wel
enige ruimte voor manoeuvres, maar je zult wel haast
moeten maken. De eerste speler die namelijk zijn controller neerlegt, zal tijdens de ronde als eerste zijn auto mogen verplaatsen. Vervolgens voeren
alle spelers hun programma uit zoals
zij dit uitgepuzzeld hebben. Hoe eerder je mag starten in een ronde, des te
meer kans heb je dat je ook daadwerkelijk je plan uit mag voeren. In plaats
van dat je tegen onverwachte obstakels of andere auto's aanbotst.
Maar let op, ook hier is al te haastige
spoed zelden goed. Als je te gehaast
bent, vergroot dit natuurlijk de kans op
het maken van fouten. En in een racespel levert het maken van fouten doorgaans direct schade op. En als je in dit
spel schade oploopt, dan heeft dit direct invloed op je batterijvermogen.
Maar geen nood, batterijen kunnen
weer opgeladen worden. Zodat ze
weer deel kunnen nemen aan de race.
Je zult tijdens het spelen merken dat Tiny Turbo Cars een felle strijd is, met valkuilen en op elke hoek meedogenloze tegenstanders. Laat geen mogelijkheid voorbij gaan om je raketten af
te schieten op je tegenstanders, voordat ze jou raken. Het is schieten of beschoten worden.
De eerste speler die heelhuids over de finish weet te komen, wint dit hectische racespel.
Het spel biedt de nodige afwisseling en herspeelbaarheid, doordat iedere auto gebruik maakt van een eigen speciale eigenschap. Bovendien zijn er ook nog twee varianten opgenomen,
voor nog meer variatie. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door Horrible Guild
https://www.horribleguild.com/

Kryptx
Ben je fan van escape rooms en raadsels? Dan is dit
nieuwe spel Kryptx zeker iets voor jou! Raad de geheime code van de andere spelers en win het spel!
Elke speler krijgt een aantal code kaarten
(afhankelijk van het aantal spelers zijn dit er 2,3, of
4). De rest van de code kaarten wordt de trekstapel.
Elke speler krijgt ook een houder voor elke kaart om
de kaarten mooi voor je te zetten. Zo kan je de kaarten mooi verborgen houden. Elke speler krijgt ook
een rode en een groene controle kaart. Op het meegeleverde blaadje kan je jouw bevinden aanduiden,
elke speler krijgt dus ook zo’n blaadje.
Het spel wordt over meerdere rondes gespeeld. Elke ronde moet je een beetje informatie geven over
jouw kaarten en de speler die het eerst alle kaarten
van de andere spelers juist heeft, wint het spel.
Trek drie kaarten van de trekstapel, speel één van
deze kaarten op tafel zodat iedereen deze kan zien
met volgende regels in het achterhoofd: indien de
kaart dezelfde kleur of nummer heeft als één van je
geheime kaarten, dan leg je deze kaart voor deze
geheime kaart. Indien de kaart niet dezelfde kleur
én ook niet hetzelfde nummer heeft, leg je de kaart
naast jouw geheime kaarten.

Nadat je een kaart gespeeld hebt, mag je ook nog een vraag stellen aan één van je medespelers. Wijs naar een kaart en vraag naar een kleur of een nummer dat deze kaart zou hebben.
De medespeler moet de vraag waarheidsgetrouw beantwoorden.

Is het antwoord ‘ja’, dan mag je je resterende handkaarten gesloten op de aflegstapel leggen.
Is het antwoord ‘nee’, dan speel je nog 1 handkaart en de andere kaart leg je gesloten op de
aflegstapel.
Op je blaadje kan je notities
nemen, elke kaart komt maar
1 keer voor in de stapel. Als
je dus een kaart zelf gedekt
mag wegleggen, weet je al
dat die kaart niet in de code
voorkomt van je medespelers. Hou je blaadje zeker geheim zodat de andere spelers niet kunnen meekijken
wat jij hebt weggelegd.

Denk je dat je de code van de
andere spelers weet? Je kan
het spel te allen tijde stil leggen en probeer de code te
raden. Je zegt de code van
de medespelers één voor
één (de kleur maakt niet uit,
enkel de cijfers zijn van belang). Je medespeler legt
dan gedekt een rode controlekaart als het fout is en een
groene als het juist is. Alle
controlekaarten worden geschud. Zijn ze allemaal
groen? Proficiat! Je hebt de
codes geraden. Is er een rode bij? Dan heb je een fout
gemaakt en moet je 1 van je
code kaarten omdraaien en
laten zien aan de andere spelers.
Hou je van doordenkers?
Dan is dit leuke kaartspel zeker iets voor jou! Je moet
goed opletten wat je tegenstanders wegleggen en wat
je zelf op hand hebt. Dit spel
kan je ook gemakkelijk met
twee spelers spelen.
Zeker de moeite waard! (OG/KS)

Dit spel is geschonken door Moses Verlag
https://www.moses-verlag.de/

Astra
Ben jij helemaal weg van ons heelal en
het sterrenstelsel? Dan zit je met dit
spel van Mindclash Games gebakken.
De spelers kruipen namelijk in de huid
van een astronoom. Je hoeft in dit spel
niet vier jaar naar school te gaan om
sterrenkundige te worden. Met een
speelduur van 20 minuten per speler,
gaat dit een stuk vlotter. Je bent vastbesloten om de sterrenbeelden van de
mysterieuze nachtelijke hemel te verkennen en te begrijpen. Jullie zijn bereid om elkaar te helpen en jullie ontdekkingen te delen, maar uiteindelijk
zal één van jullie maar beroemd genoeg worden om door de geschiedenis heen herinnerd te worden.
Astra is een slimme mix van tactiek en strategie. Met simpele regels die snel door de spelers
aan te leren zijn. Astra speelt zich af rondom de 48 sterrenbeeldkaarten waaruit het spel bestaat. Iedere kaart heeft een specifieke eigenschap. In het redelijk omvangrijk spelregelboek
staan de kaarten duidelijk omschreven. Als we kijken naar de definitie van 'sterrenbeeld' dan
zien we dat direct terugkomen in Astra. Een sterrenbeeld is namelijk een verzameling sterren
die samen een figuur vormen als je ze met lijnen zou verbinden. De sterrenbeelden krijgen
vervolgens een naam, die de menselijke fantasie heeft gegeven aan het figuur dat is ontstaan.
Kies een gebiedsbord met de
diverse elementen dat behoort bij het aantal spelers.
Schud de sterrenbeeldkaarten. Het aantal kaarten is afhankelijk van het aantal spelers. Leg vervolgens sterrenbeeldkaarten open aan de
daarvoor bestemde pijlen op
het gebiedsbord. Altijd één
meer als het aantal spelers
dat deelneemt. De overige
sterrenbeeldkaarten vormen
gedekt een trekstapel. Leg
hierboven op de speleinde
kaart. Draai deze kaart een
kwartslag. Leg de overige
kaarten bovenop de speleinde
kaart. Draai vervolgens één
kaart open. Dit vormt de aflegstapel. Leg de gebiedsmarker
op het elementensymbool dat op de opengedraaide kaart zichtbaar is.
Maak een voorraad van de telescooptokens en van de sterrenstoftokens. Je bent nu klaar om
het spel te starten.

In een beurt kies je uit diverse acties:

Gebruik een speciale actie van een sterrenbeeld dat compleet voor je ligt
(optionele actie). Indien je hiervan gebruik
maakt, draai je de kaart een kwartslag om
aan te geven dat je de actie deze beurt al
gebruikt hebt.

Observeren. Met de actie observeren kun
je sterrenstof uitgeven om sterrenbeeldkaarten te ontdekken. Je kunt alleen sterren controleren in een rechte doorlopende lijn, maar je kunt er ook altijd voor kiezen om telescooptokens uit te geven om
nieuwe waarnemingen te doen. Het observeren is simpel, kruis met je marker
een aangrenzend bolletje af. Dit mag je zo
vaak doen als je sterrenstof hebt, of zet
extra telescoopmarkers in om extra te observeren. Wordt de weg geblokkeerd, dan kun
je geen bollen inkleuren. Wanneer je een grote ster markeert, dan krijg je hiervoor direct
een wijsheidsbonus. Je kruist deze af op je spelerstableau. Deze wijsheidskracht heb je
nodig om meer sterrenbeeldkaarten te mogen verzamelen.

Rusten. De rustactie kun je gebruiken om je sterrenstof aan te vullen, de elementenmarker door te schuiven en om je kaartvaardigheden te activeren welke overeenkomen met
het actieve gebied. Zorg ervoor dat je de kracht van je kaarten op het juiste moment inzet, dus door op het goede moment te rusten, zodat je het optimale uit je kaarten kunt halen.
Alle astronomen ontdekken gezamenlijk de openliggende kaarten rondom het gebied. Wanneer een
kaart voltooid is, wordt er gekeken wie het grootste
aandeel heeft in het ontdekken van dit sterrenbeeld.

Deze speler heeft de eerste keuze uit de bonussen
die onderaan de kaart afgebeeld staan. Als alle spelers die geholpen hebben met het ontdekken een bonus gekozen hebben, legt de speler met de meerderheid aan bolletjes de kaart voor zich neer.
De laatste ronde wordt getriggerd als de speleinde
kaart opengedraaid wordt. De spelers hebben dan
nog één beurt, totdat de startspeler weer aan de beurt zou zijn.
Dan is het tijd voor de eindtelling. Iedere speler heeft een eigen scorekaart. Hij kijkt naar de
diverse elementen die afgebeeld staan op de door hem ontdekte sterrenbeeldkaarten en telt
de punten. Vervolgens levert het aantal in bezit zijnde sterrenstof punten op, de wijsheidsbonus levert punten, ieder gekleurd bolletje dat nog op de niet volledig ontdekte sterrenbeeldkaarten staat levert 1 punt op en de afgebeelde score op je sterrenbeeldkaarten. Tel alle punten bij elkaar op en jullie weten wie
de beste astronoom in jullie midden is.
Let op dat er speciale regels gelden voor een 2-spelers spel.
(MB/PS)

Dit spel is geschonken door Mindclash Games
https://www.mindclashgames.com/

The Guild of Merchant Explorers
Een ouderwets potje schatzoeken met een
authentieke kaart op zak. Dat is waar het in
de basis om draait bij deze telg van AEG.
Grijp de schatten waar je langskomt en bouw
tussendoor nog aan de meeste machtige steden.
In dit spel spelen de spelers gelijktijdig. Bij
de start van de ronde draaien de spelers een
kaart open, waarop een terreintype aangegeven wordt. Afhankelijk van het afgebeelde
patroon, verdelen de spelers blokjes op zijn
of haar eigen spelersbord. Vervolgens wordt
de volgende kaart opengedraaid. Iedere ronde krijg je een escape mogelijkheid, waarbij
je bijvoorbeeld het afgebeelde terreintype
mag negeren. Als je erin geslaagd bent om
een volledige regio met blokjes te vullen, dan
mag je daar een stad bouwen. Als je een
blokje op een schatkist weet te plaatsen,
mag je de schatkist openen en de afgebeelde overwinningspunten binnen harken. Er zijn tevens punten te behalen als je een ruïne bezoekt, een toren bouwt of twee steden met elkaar weet te verbinden.

Het uiteindelijke doel van het spel is om de meeste munten te verzamelen. Na vier rondes eindigt het spel en tellen de spelers alle munten bij elkaar op. Degene met het meeste geld wint
het spel.
Het spel heeft een prima herspeelbaarheid. Er is genoeg variatie aangebracht in de
verschillende borden met daarop de diverse steden waaruit de spelers kunnen kiezen.

Bovendien zijn er een groot aantal onderzoekskaarten meegeleverd, waardoor ieder
spel anders zal worden.
Het maakt voor de spelbeleving niets uit of je
het spel solo speelt of met vier spelers.
De spelers spelen namelijk allemaal tegelijk
en er is nauwelijks interactie tussen de spelers, omdat iedereen op zijn eigen bordje bezig is. Sommigen onder ons zullen dit juist
een minpunt vinden, terwijl anderen het prima van opzet vinden omdat er op deze manier geen vertraging in het spel komt door te
moeten wachten totdat je weer aan de beurt
bent.

Het eerste dat opvalt als je naar de doos kijkt, is dat het nogal eentonig van kleur is. Het is
niet direct een blikvanger, die direct uit het schap genomen zal worden. Ook de inhoud van
de doos typeert zich door grijs tinten. Je moet er even doorheen kijken, wil je dit spel een
echte kans geven. En ik begrijp ook wel waarom hiervoor gekozen is. Op deze manier heeft
het spel een klassieke uitstraling dat past bij het thema van het spel, de oude steden. Maar ik
zou zeggen, probeer het eens. Je zult nog verrast worden. (MB/PS)

Dit spel is geschonken door AEG
https://www.alderac.com

Dice Manor

In Décorum (zie de review elders in dit magazine) dienen we een huis in te richten. Maar voordat het zover is, dient er natuurlijk wel een huis te zijn. Gelukkig voor ons is er Dice Manor. In
dit spel bouwen we met behulp van dobbelstenen ons eigen droomhuis.
Dice Manor duurt vijf ronden. Ronde 1 tot en met 4 worden op eenzelfde manier gespeeld, terwijl ronde vijf de Grande Finale is en alle spelers hun gebouwde huis showen.
Ronde 1 t/m 4 bestaat elk uit vier verschillende fases. Deze zijn:
•
Bieden. De spelers gooien hun dobbelstenen en kiezen alle dobbelstenen van een gelijk
nummer. Deze worden vervolgens geplaatst bij één of meerdere van de onderstaande locaties:
•
Bouwtekeningen. Hier kunnen de spelers bieden op nieuw ontworpen kamers. De
speler met de meeste dobbelstenen wint de bieding. Als een andere speler op de kamer heeft geboden, dan krijgt deze een inspiratie fiche.
•
Advertenties. Door het plaatsen van advertenties krijg je meer bekendheid en kun je
extra dobbelstenen verdienen.
•
Rondleidingen. Door het geven van rondleidingen krijg je meer bekendheid.
•
Verzamelen. Als iedereen gedaan klaar is met bieden op de verschillende locaties, dan is
het tijd om de bonussen van alle locaties te gaan verzamelen.
•
Bouwen. De kamers die de speler heeft verzameld tijdens het bieden worden in deze fase
aan het eigen droomhuis gebouwd. Hierbij moet men er goed naar kijken dat de kamer via
een andere deur betreden kan worden, en dat er geen deuren geblokkeerd worden.
•
Reset. Alle dobbelstenen gaan terug naar de spelers en de rondemarker wordt doorgeschoven.

Als de rondemarker op de 5e
positie aanbelandt, dan kunnen de spelers enkel nog
dobbelstenen plaatsen in het
eigen huis om zo de grote
rondleiding te geven. Als alle
spelers daar mee klaar zijn,
dan is het tijd voor de eindtelling.
Spelers krijgen punten voor
het aantal verschillende
soorten kamers in het huis.
Ook het grootste huis krijgt
punten.

Voor iedere twee inspiratiefiches die een speler over
heeft krijgt men een punt.
Tenslotte wordt er gekeken
naar de kleur van de kamers.
De speler die de meeste kamers in een kleur heeft, krijgt 12 punten. Nummer 2 krijgt 6 punten.
Een rose kamer telt als een jokerkleur en kan de kleur aannemen van elke aangrenzende kamer.
De laatste jaren is er duidelijk een trend te zien in
spellen waarin geboden
dient te worden. Zeker met
twee spelers hoeft dit helemaal niet vervelend te zijn,
en dat laat Dice Manor
goed zien.
Eigenlijk is het een grote
puzzel, en het bieden is
meer een element om elkaar een beetje te plagen
dan om elkaar volledig buitenspel te zetten. Wat ons
betreft, komt dit spel nog
vaker op tafel. (PS/MB)

Dit spel is geschonken door Arcane Wonders
https://www.arcanewonders.com/

Starship Captains

Als je dit spel voor het eerst op tafel ziet liggen, krijg je meteen het idee dat het een complex
spel is. Als je dan het spelregelboek in de hand neemt, dan wordt dat vermoeden alleen maar
groter. Echter, Starship Captains is een eenvoudig spel, dat snel is uit te leggen en slechts 25
minuten per speler duurt.
De speler die aan de beurt is, heeft de keuze uit drie opties. Deze opties zijn:

Het activeren van een kamer

Het voltooien van een missie

Passen
Om een kamer te activeren, stuurt een speler een van zijn cadetten die in de wachtruimte zitten te wachten naar de kamer die overeenkomt met de kleur van het ruimtepak van de cadet.
Vervolgens wordt de overeenkomstige actie uitgevoerd. Er zijn slechts vier verschillende kamers die bezocht kunnen worden. Het aantal verschillende acties is dus vrij beperkt. Als een
cadet een kamer heeft bezocht, gaat hij door naar de rustruimte en sluit daar aan in de wachtrij.
•
Als een rode kamer wordt bezocht, mag de speler zijn ruimteschip twee stappen bewegen. Een beweging wordt altijd gevolgd over de routes die op het bord zijn aangegeven.
Een speler is niet verplicht om beide stappen te gebruiken om te bewegen.
•
De gele kamer stelt de speler in staat om tegen de ruimtepiraten te vechten. Als je tegen
de ruimtepiraten gaat vechten, dan loop je helaas 1 schade op. Neem een schadetoken,
en plaats deze in een van je vrije vrachtruimtes van je ruimteschip. Vervolgens neem je
het ruimtepiratentoken van het bord en krijg je de beloningen die vermeld staan op het
token. Hierna plaats je dit token in één van de beschikbare ruimtes in je ruimteschip. Als
er geen plek meer is in de vrachtruimten, dan kun je het token niet plaatsen.

•

•

Door het bezoeken van de blauwe kamer, wordt je in staat gesteld om nieuwe technologiën
te onderzoeken. Je neemt een
technologiekaart en plaatst deze in een vrije ruimte. Vrij wil
zeggen, dat er geen schadetoken is geplaatst, en er ook
nog geen kaart ligt.
De grijze kamer is dé plek om
te bezoeken, om de schade te
repareren die je ongetwijfeld
op gaat lopen tijdens je reis
door de ruimte. Als je de kamer
bezoekt, neem je simpelweg
een schadetoken van je ruimteschip en plaatst dit in de algemene voorraad.

De andere actie waar een speler voor kan kiezen, is het voltooien van een missie. Om een missie te voltooien dient het ruimteschip van de speler op de planeet waar de missie plaatsvindt
aanwezig te zijn en mag de missie niet door een andere speler gereserveerd zijn. Hoe een
speler een missie kan reserveren staat duidelijk in de spelregels beschreven. Komt een speler
in aanmerking voor het voltooien van een missie, dan dient de speler cadetten toe te wijzen
aan de missie.

De kleur van de cadetten maakt niets uit, maar als het cadetten van de juiste kleur zijn, dan
wacht er een leuke bonus voor de speler. Als de missie is voltooid, gaan de cadetten naar de
rustruimte en sluiten daar aan in de wachrtij. Er wordt vervolgens gekeken op het spelbord
waar het hoogste opengedraaide nummer ligt. De speler neemt het fiche, en plaatst het op de
planeet waar zojuist de missie is voltooid. Er wordt op de vrijgekomen planeet een nieuwe
missiekaart geplaatst.

De laatste actie, waarvoor een speler kan kiezen, is passen. Dit behoeft weinig uitleg, maar
een van de leukste aspecten van het spel wordt
op het moment van passen wel uitgevoerd. De
cadetten die in de wachtrij staan te wachten tot
het moment dat ze eindelijk weer op pad worden gestuurd, worden namelijk geteleporteerd
naar de wachtruimte. De laatste drie cadetten
in de rij hebben echter pech. Zij dienen nog
even langer te wachten.
Na vier ronden is het spel gedaan en worden de
punten geteld. Zoals wel eens vaker het geval
is in een spel, is de speler die de meeste punten
heeft de winnaar van het spel.

Zoals hierboven al geschreven, is Starship Captains ondanks het dikke spelregelboek een
eenvoudig spel. Het speelt snel, en je zult nét tijd te
kort komen om alles te doen wat je graag zou willen
doen. En dat is juist hetgeen dit spel aantrekkelijk
maakt en ervoor zorgt dat je het nogmaals op tafel wilt
leggen om het nog een keer te spelen. (PS/MB)

Dit spel is geschonken door Czech Games Edition
https://czechgames.com/

Flamecraft
In de magische wereld van
Flamecraft stellen winkeliers
vuurspuwende draken te
werk die met hun bovennatuurlijke adem allerlei artikelen kunnen creëren. Door je
eigen draken in zulke ateliers aan te bieden bekom je
heuse productiecentra die je
in staat stellen om betoveringen aan te schaffen die de
productie nog verbeteren, en
nog belangrijker: die punten
opleveren. Ondertussen
tracht je ook te voldoen aan
voorwaarden van allerlei
doelkaarten, die tussentijds
of op het einde nog meer
punten in het laatje brengen.
Als je dan nog weet dat elke
draak en bijna elke winkel
een bonuseigenschap heeft,
dan wordt het duidelijk dat
de juiste winkel bezoeken op
het juiste moment een belangrijke stap vormt naar de
overwinning.
In plaats van een spelbord maakt Flamecraft gebruik van een spelmat. Deze is van uitstekende kwaliteit: ze heeft een antislip laag en is voldoende zwaar en stevig om vanzelf plat te blijven liggen ondanks het opgerold zijn in de doos. De mat stelt een dorp voor met ruimte voor
een tiental winkels. Er is ook een fontein en een speelwei voor nieuwe draken, en een marktplaats waar de betoveringen aangeboden worden.
In de startopstelling worden 6 basiswinkels uitgelegd, elk voor een uniek
product. Daarin komt telkens een
draak te liggen die hetzelfde artikel
produceert. In principe is elke drakenkaart uniek (qua drakennaam) maar ze
behoort tot 1 van 6 families die hetzelfde produceert en dezelfde eigenschap
deelt. In de speelwei komen 5 verse
draken te liggen, de spelers starten
ieder met 3 willekeurige draken. Er zijn
twee decks voor betoveringen beschikbaar (makkelijk en geavanceerd),
waarvan er eentje gekozen wordt.
Daarvan worden 5 kaarten in de markt
gelegd. Dan zijn er nog de opdrachtkaarten. Elke speler krijgt er
initieel 2, maar er mag maar
één gehouden worden.

In een spelbeurt heb je keuze uit 2
mogelijkheden. Je gaat naar een
winkel en ofwel doe je inkopen, ofwel voer je een betovering uit. Maar
let op: als er al iemand in de winkel
aanwezig is, moet je deze persoon
(of personen) een artikel geven.
Kies je voor inkopen, dan zijn er 4
stappen te doorlopen. Eerst ontvang
je de goederen die de winkel en de
aanwezige draken produceren. Dan
mag je (optioneel) een eigen draak
tewerkstellen als er nog plaats vrij
is.

Daarbij ontvang je de vergoeding die
op het vakje is aangeduid. Dit kunnen extra goederen zijn, een nieuwe
draak, een nieuwe opdracht, een munt of zelfs directe punten. De volgende stap is ook optioneel: je mag van 1 aanwezige draak de speciale eigenschap activeren (bijvoorbeeld produceer 3 verschillende goederen of geef een artikel aan een andere speler voor 2 punten). De
laatste stap is eveneens optioneel. Indien de winkel een eigenschap heeft, mag je die nu gebruiken. Meestal laat je dat niet liggen.
Als je een draak op de laatste
vrije plaats hebt ingezet, dan zal
het dorp uitgebreid worden. Leg
dus een nieuwe winkel gereed,
deze zal in je opkuisfase toegevoegd worden.

Kies je voor betoveren, dan betaal je de kost van de gewenste
betovering in goederen. Heb je
niet genoeg goederen of wil je ze
opsparen dan kan je ook deels in
munten betalen. Let op: een bijkomende voorwaarde is dat de
betovering moet matchen met de
winkel (zelfde goed-icoon). Vanaf
nu zal deze winkel dit extra goed
ook produceren. Ter info: er is
een maximum van 3 betoveringen per winkel.
De opbrengst van zo'n betovering is ruwweg in 2 groepen in te delen. Ofwel directe punten
(en eventueel een extra draak), ofwel een variabele return afhankelijk van je investering. Bijvoorbeeld een basiskost van 1 diamant en 1 fles: voor 1 zo'n set krijg je 0 punten, voor 4 sets
(8 goederen in totaal dus) worden dat al 8 punten. Na de betovering mag je bovendien nog ALLE aanwezige draken activeren in een volgorde naar keuze. Dat is ook niet te versmaden.

Zoals gezegd zijn er ook opdrachtkaarten die je tussentijds kan vervullen, de zogenaamde
dagkaarten. Dit kan op eender welk moment tijdens je beurt. Je maakt ze gewoon bekend, betaalt een eventuele kost en incasseert de punten.
Je eindigt je beurt met een typische opkuisfase. Eerst worden eventuele nieuwe winkels geopend, dan pas je je handlimiet toe (max 6 drakenkaarten, max 7 fiches van elk goed, geen beperking van opdrachten) en vul je de markten aan. Is de drakenstapel of de betoveringstapel
op, dan eindigt het spel maar niet nadat iedereen (inclusief de huidige speler) nog 1 nabeurt
heeft gehad. Daarna worden nog alle finale opdrachten gescoord (de nachtkaarten) en wie
dan de meeste punten heeft is de winnaar.

Flamecraft geeft als eerste indruk een kinderspel te zijn maar dat is het beslist niet. Ik zou het
eerder bij de betere familiespellen klasseren. Het kleurrijke en cartooneske artwork verbergt
een solide verzamel- en puntensprokkelmechanisme dat elke spelliefhebber zal weten aan te
spreken. De tactische diepgang en interactie is beperkt, het komt er eerder op aan om zo snel
mogelijk de juiste goederen te verzamelen en die ene betovering te bemachtigen voor iemand
anders ermee weg is. Maar in dit geval komt dat de vlotheid juist ten goede. Daarnaast zorgen
de 2 soorten opdrachten voor een balans tussen korte termijn- en lange termijndoelen. Prioriteiten stellen is daarom soms noodzakelijk. Laat de speelse presentatie je dus niet misleiden,
met dit erg toegankelijke spel zal je je niet snel vervelen. Hoog tijd dus om enkele spelvrienden op het (speel)matje te roepen!
En wie tijdelijk zonder spelvrienden zit, kan het ook solo proberen.

Dit spel is geschonken door Cardboard Alchemy
https://www.cardboardalchemy.com/

