
Het was een prima idee om deze schatkaart te kopen! De meest oude, legenda-
rische en rijkelijk uitgeruste scheepswrakken liggen binnen handbereik. Je schip 
is uitgerust met duikerspakken en zuurstofflessen en is klaar om het anker te 
hijsen. Er is geen tijd te verliezen! Langzaamaan ontwaakt de haven, en gretige 
kapiteins doen er alles aan om de beste duikers en historici te ronselen. Dat kan 

slechts één ding betekenen: er bestaat meer dan één exemplaar van de schat-
kaart, en de grootste schattenjacht aller tijden dient zich aan!
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Voorbereiding
Leg het centrale spelbord ➊ in het midden van de tafel. Schud de 6 Wraktegels (met een gele duikfles op de achter-

zijde) ➋, leg er eentje gedekt neer op elk van de zes vierkante duikplaatsen (met het overeenkomstige symbool op 
het spelbord), en leg dan de tegels zichtbaar open. Leg de lege tegel af. Schud de 9 gevorderde Wraktegels (met een 
rode duikfles op de achterzijde) ➌ en leg er eentje gedekt neer op elk van de resterende duikplaatsen op het spelbord.

 Leg het Duikplaatsbord, de Duikerklokpion en een voorraad van Overwinningspunten (OP) naast het spelbord ➍.

 Leg 2 zilveren, 2 gouden, 2 rode, 2 groene en 4 paarse 
Edelstenen op het daarvoor bestemde veld van het spel-
bord ➎. Dit is de Voorraadzone. Stop de 19 resterende 
Edelstenen (4 zwarte, 4 blauwe, 7 zilveren, 3 gouden en 1 
rode) in de stoffen zak.

 Kies één van de 7 ‘Logboek van de Kapitein’ -kaarten en 
leg deze naast het spelbord, onder de Voorraadzone ➏. 
Als dit jullie eerste spel is, dan stellen we voor om met het 
scenario "Troebele Wateren" te spelen. In toekomstige 
spellen kunnen jullie een andere specifieke of willekeurige 
scenariokaart gebruiken.

Deze kaarten hebben bijkomstige of aan-
gepaste regels die alleen gelden voor de 4  
"Verzonken Stad"-tegels (met het symbool 
van een kompasroos).

De spelers kiezen elk een kleur en nemen 
hiervan:

☛   2 Schepen (leg ze op de haven van het spelbord ➐).

☛  Een Spelersbord, dat ze voor zich neerleggen.

☛  Hun Startbemanning (4 kaarten ➑) die ze in de 
hand nemen.

☛  Een Schatkist.

Leg de Startbemanningskaarten van ongebruikte kleuren 
weer in de doos.

Schud de stapel met Bemanningsleden. 
Leg de stapel gedekt neer onder het 4$ vak ➒. Draai de 4 bovenste kaarten één voor één om en leg 
ze open neer in de rij, te beginnen bij de prijs van $1. Dit is de Markt. Als er kaarten zijn met daarop een 
gekleurde Edelsteen en een "+"-symbool, neem dan een overeenkomstige Edelsteen uit de Voorraadzone 
en stop hem in de zak.

 Bepaal willekeurig een startspeler. Deel daarna Startfiches ➓ uit aan de spelers, afhankelijk van hun positie: 0 voor de 
startspeler, en daarna met de klok mee 1 / 1 / 2 / 2. Deze fiches kun je gebruiken als korting bij het inhuren van Beman-
ningsleden, of om een extra beweging uit te voeren bij het varen.

◆  1 centraal Spelbord

◆  15 Wraktegels  
6 starttegels en 9 gevorderde tegels  

(inclusief de 4 speciale "Verzonken Stad"-eindtegels)

◆  31 plastic Edelstenen 
9 zilver, 5 goud, 4 zwart, 4 blauw, 4 

paars, 3 rood, 2 groen
◆ Duikplaatsbord

◆  6 Startfi-
ches

◆  5 Spelersborden 
eentje van elke kleur

◆  7  Scenariokaarten 
"Logboek van de 

Kapitein"

◆  50 Bemanningskaarten 
(4 startkaarten in de 5 
spelerskleuren en 30 extra 

kaarten)

◆  5 plastic Schatkisten

◆  1 Stoffen Zak

◆ 10 Schepen (2 per speler)

◆  1 Duikerklokpion

◆ Overwinningspuntenfiches (OP) 

van verschillende waardes (1, 5, 10, 20)

Inhoud

"Verzonken 
Stad"-tegels

Edelsteen  
« +1 » Symbool 

Wraktegels (Gevorderd)Wraktegels (Start)

AR
CH

IB
AL

D
HI

RO
E

OT
TO

OB
ED1

9

2
3

ALBATROS

JACQUES

x3

BARRACUDA

JACQUES

x3

CALY PSO 

JACQUES

x3

WALRUS

JACQUES

x3

4

Neusje van  
de Zalm

“Ik heb nog nooit gehoord van 
een verzonken stad... Maar 
de experts die we inhuurden, 
lijken te weten waarover ze 

praten...”

Alle kaarten met OP leveren 4 

extra punten op.
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Neusje van  
de Zalm

“Ik heb nog nooit gehoord van 
een verzonken stad... Maar 
de experts die we inhuurden, 
lijken te weten waarover ze 

praten...”

Alle kaarten met OP leveren 4 

extra punten op.

V
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x3

GARY WALRUS
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Doel van het Spel
In Deep Blue neem je deel aan een grootse schattenjacht 

onder water. Je doel is om zoveel mogelijk Overwinnings-
punten (OP) te scoren door naar een Wraktegel te duiken, 
schatten in je schip te laden en de specialiteiten van je 
bemanningsleden verstandig te gebruiken.

De jacht is opgedeeld in kleinere duiksessies. Je kan niet 
aan al deze sessies deelnemen, dus je moet doordachte 
beslissingen maken en voordeel halen uit de beurten van 
je tegenstanders.

Verloop van een 
Ronde

De startspeler is als eerste aan de beurt. Daarna gaat 
het spel verder volgens de wijzers van de klok. De spelers 
nemen beurten totdat er iemand naar de vierde en laatste 
Verzonken Stad is gedoken. Dit luidt het einde van het spel 
in (zie verder). Tijdens je beurt moet je één van de volgende 
vier acties uitvoeren: Een Bemanningslid Inhuren, Varen, 
Rusten, of Duiken.

Opmerking: telkens je 1 (of meerdere) kaarten uit je 
hand moet spelen, leg je ze open rechts naast je spe-
lersbord neer zodat ze zichtbaar zijn voor de andere 
spelers. Aan het einde van je beurt - of aan het einde van 
de duiksessie waaraan je deelnam - leg je deze kaarten 
gedekt neer in de Rustzone van je spelersbord. Je mag 
je eigen gedekte aflegstapel raadplegen, maar niet die 
van je tegenstanders.

Een Bemanningslid 
Inhuren

Op de Markt mag je één Bemannings-
lid inhuren. Speel kaarten met een 
Cash-symbool uit je hand om de prijs 
te betalen die boven de kaart op het spelbord zichtbaar is 
(van $1 tot $3). Neem het Bemanningslid dat je net inhuurde 
in de hand.

 Bemanningsleden maken het mogelijk om bonuspunten 
te scoren tijdens duiksessies, jezelf te beschermen tegen 
gevaren, of verder te reizen als je de actie Varen uitvoert 
(zie verder). Sommige Bemanningsleden vertonen een 
tweede symbool (Cash of Propeller): je mag een kaart 
uitspelen voor één van deze effecten, maar niet voor beide.

 Je mag slechts één nieuw Bemanningslid per beurt inhu-
ren. Als je meer betaalt dan de huurprijs (door bijvoorbeeld 
een kaart van $2 te spelen om een Bemanningslid van $1 in 
te huren), dan krijg je geen wisselgeld.

 Schuif tot slot de drie resterende Bemanningsleden op 
zodat ze goedkoper worden, en draai een nieuwe kaart om 
voor het veld met $3. Als er onderaan de omgedraaide kaart 
een gekleurde Edelsteen zichtbaar is, met een "+1"-symbool, 
neem dan onmiddellijk deze Edelsteen uit de Voorraadzone 
en stop hem voor de rest van het spel in de zak.

De Markt Aanvullen
Je mag ook $4 betalen om 

onmiddellijk de gehele markt 
af te leggen en 4 nieuwe Be-
manningsleden om te draaien. 
Begin aan te vullen vanaf het 
veld met $1. Hierna mag je gra-
tis één willekeurige kaart uit 
de Markt nemen. Vergeet 
niet om het Beman-
ningslid dat je inhuurde 
meteen te vervangen 

zoals hierboven beschreven. Voeg Edelstenen toe aan de zak 
voor elke kaart die je omdraait. De Edelstenen die eerder 
werden toegevoegd voor de afgelegde Bemanningsleden 
blijven in de zak.

Opmerking: Er staat geen limiet op je aantal handkaar-
ten. Je mag tijdens het spel zoveel Bemanningsleden 
inhuren als je maar wilt.

Varen
Speel 1 of meer Bemanningskaarten met propellersymbo-

len uit je hand. Vaar dan met je schip een aantal velden over 
het spelbord (volg hierbij de routes), gelijk aan het aantal 
propellersymbolen dat je uitspeelde.

 Je mag je vaartbeweging, volledig of deels, naar keuze 
verdelen over één of beide van je schepen. Je wordt hierbij 
niet gehinderd en mag dus door gedekte of openliggende 
Wraktegels heen bewegen.

 Als je klaar bent met varen, controleer dan waar je Schip 
is geëindigd en doe het volgende:

☛  Op een openliggende Wraktegel - Leg je schip op 
één van de lege, gekleurde verkenningspunten (op 
elk verkenningspunt mag maar 1 Schip staan). Omdat 
je de omgeving hebt verkend, beschik je over een 

voordeel bij het duiken (zie verder bij 'Duiken'). Als 
alle verkenningspunten bezet zijn, plaats het Schip 
dan op het blanco veld in het midden van de tegel.

☛  Op een gedekte Wraktegel - Draai de tegel om, laat 
hem op het bord liggen, en leg je Schip op één van de 
gekleurde verkenningspunten naar keuze, 
indien beschikbaar. Let op dat je enkel een 
nieuwe Wraktegel ontdekt waarop je je be-
weging eindigt en dus geen tegels 
ontdekt waar je doorheen beweegt.

 ☛  Op een Boei of een lege duikplaats 
- Er gebeurt niets.

Opmerking: je mag je twee Schepen op 
twee verschillende verkenningspunten 
van dezelfde Wraktegel leggen en vervolgens gebruik 
maken van beide voordelen die hieraan verbonden zijn.

Tijdens haar beurt beslist Oranje om de actie Varen uit te voeren. Ze 
speelt twee kaarten uit haar hand met een totaal van 4 Propellers. Ze 
mag haar Schip tot maximaal 4 velden bewegen.
Oranje kiest om elk van haar Schepen 2 velden te bewegen. Het eerste 
Schip beweegt zich door een gedekte Wraktegel en stopt op de tegel 
daarnaast. Het tweede Schip beweegt door een Boei en eindigt bij Geel 
op de openliggende tegel. Na deze bewegingen, draait ze de gedekte 

tegel waar het eerste Schip eindigde en kiest ze ervoor om haar eerste 
schip op het verkenningspunt met de zilveren bonus te zetten. 
Daarna, kiest ze een beschikbaar verkenningspunt voor haar tweede 
schip en tot slot legt ze haar twee gebruikte Bemanningsleden gedekt 
neer in de Rustzone van haar spelersbord.

Naam van het Bemanningslid

Kleur en/of aantal Edelstenen 
die vereist zijn om deze kaart 
tijdens een duiksessie uit te 

spelen

Geeft aan welke Edelsteen 
(indien van toepassing) je uit de 
Voorraadzone moet nemen en 

aan de zak moet toevoegen zodra 
dit Bemanningslid op de Markt 

verschijnt

Secundair effect van de kaart, 
indien van toepassing (kan alleen 
uitgespeeld worden na de acties 

Inhuren of Varen)

OP die je ontvangt als je deze 
kaart uitspeelt (alleen tijdens 

een duiksessie)

OTTO

De Groene speler speelde 3 kaarten tijdens een duik.

Onmiddellijk na de duik, worden de 3 kaarten gedekt in 
de Rustzone van het spelersbord gelegd. 

BARRACUDA

JACQUES

x3

BARRACUDA
HIROE

ENZO

JACQUES

x4

ARCHIBALD
WALRUS

Boei

Als je de actie Inhuren of Varen uitvoert, 
mag je je Startfiches gebruiken als Cash of 
als Propeller. Elk fiche is 1 item waard en je 
mag het op zichzelf spelen of in combinatie 
met kaarten. Verwijder de Fiches uit het spel 
nadat je ze hebt gebruikt.
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Rusten
Schud alle kaarten in de Rustzone van 

je spelersbord. Trek de bovenste 3 kaarten en neem ze in 
de hand.

Je mag deze actie ook uitvoeren als er maar 1 of 2 kaarten 
in je Rustzone liggen.

Duiken
Je mag deze actie alleen uitvoeren als er 1 of meer van je 

Schepen op een Wraktegel staan.

Als je Schepen hebt op 2 verschillende Wraktegels, dan 
moet je kiezen bij welke je wilt duiken. Je moet aanwezig 
zijn bij de tegel om deze actie uit te voeren; je Schip hoeft 
niet verankerd te zijn aan een van de verkenningspunten.

 Als je de actie Duiken uitvoert, word jij de Leider en doe 
je het volgende:

Deelnemen aan de Duiksessie
Als je de Leider bent, dan neem je de Duikerklokpion en 

leg je deze naast de Wraktegel die je wilt onderzoeken.

 Alle spelers met aangrenzende Schepen (exact 1 stap 
verwijderd) mogen meedoen aan de duik door hun Schip/
Schepen gratis naar de duikplaats te bewegen. Laat eerst de 
Leider kiezen, die ook zijn tweede Schip kan laten meedoen, 
en daarna de andere spelers volgens de wijzers van de klok. 
Leg de deelnemende Schepen in het midden van de tegel: 
het is niet toegestaan om ze op verkenningspunten te 
zetten, ook al zijn deze beschikbaar.

Alle spelers waarvan minstens 1 Schip bij de Wraktegel ligt, 
nemen deel aan de duiksessie en kunnen OP scoren zoals 
hieronder beschreven.

Duiken naar Schatten
De Leider neemt het Duik-

plaatsbord en de stoffen zak. 
Let erop dat alle Edelstenen 
van de vorige duiksessie weer 
in de zak zitten. Trek wille-
keurig en ÉÉN VOOR ÉÉN 
Edelstenen uit de zak (doe dit 
traag, zodat de andere spelers 
kunnen zien wat je trok) en 
leg ze op het Duikplaatsbord.

 Na elke getrokken Edelsteen 
moet de Leider beslissen om 
de duiksessie stop te zetten, of om verder te gaan. Trek je 
teveel zwarte of blauwe Edelstenen, dan kan het gebeuren 
dat je de duiksessie noodgedwongen moet stopzetten en 
dan verlies je alle schatten (zie verder). De Leider moet 
minstens 1 Edelsteen trekken alvorens de duiksessie stop 
te zetten.

Belangrijk: De andere spelers kunnen de duiksessie 
niet stopzetten omdat ze de beslissing van de Leider 
volgen. Ze kunnen kaarten uitspelen om OP te scoren 
of om zichzelf voor gevaren te beschermen (zie verder), 
maar ze kunnen niet beslissen hoeveel risico er genomen 
wordt.

Rode, Gouden en Zilveren Edelstenen zijn schatten die 
de duikers naar het oppervlak kunnen brengen. 

Groene Edelstenen zijn mysterieuze arte-
facten en Paarse Edelstenen zijn antiekstuk-
ken: beide soorten zijn waardeloos, behalve 
voor spelers die de bijbehorende Bemannings-
leden hebben ingehuurd (occultisten en ar-
cheologen). Als je deze Edelstenen trekt, leg 
ze dan in het midden van het Duikplaatsbord.

 Zwarte en Blauwe Edelstenen zijn gevaren: 
respectievelijk zeemonsters en zuurstofproblemen. Als je 
deze Edelstenen trekt, leg ze dan op de bijbehorende ge-
kleurde sporen aan de zijkant van het Duikplaatsbord. De 
eerste zwarte en blauwe Edelsteen die je tijdens een duik-
sessie trekt, zijn een waarschuwing en hebben geen effect.

Zodra er een tweede blauwe of tweede zwarte Edelsteen 
wordt getrokken, moeten alle spelers die deelnemen aan 
de duiksessie zichzelf beschermen tegen het gevaar, of 
opnieuw aan het oppervlak komen en hun deelname be-
eindigen. Spelers die aan het oppervlak komen, moeten hun 
Schip/Schepen van de tegel halen en ernaast zetten. Deze 
spelers kunnen geen OP scoren voor Edelstenen en kunnen 
ook geen kaarten meer uitspelen als er nieuwe Edelstenen 
getrokken worden. Ze scoren wel nog OP voor de kaarten 
die ze tot dan toe hadden uitgespeeld.

Je kunt jezelf beschermen tegen gevaren door:
☛  een blauw of een zwart Bemanningslid uit te spelen

☛  een blauw of een zwart verkenningspunt 
te gebruiken

Als één van je Schepen op een 
zwart of een blauw verken-
ningspunt op de Wraktegel 
staat, dan mag je dat schip 
inzetten in plaats van een blau-
we of zwarte kaart uit je hand 
te spelen. Zet in dat geval het 
Schip in het midden van de 
tegel om aan te geven dat 
je de eigenschap ervan 
hebt gebruikt.

De Leider moet zich altijd als eerste verdedigen te-
gen monsters (zwart) en zuurstofproblemen (blauw), 
en daarna de andere spelers volgens de wijzers van de 
klok. Je bent niet verplicht om je te beschermen tegen een 
gevaar, ook al heb je een beschermende kaart. Je mag er 
bijvoorbeeld voor kiezen om de OP van Edelstenen te laten 
schieten en je deelname aan de duiksessie te beëindigen om 
je beschermende kaart voor later te bewaren.

Opmerking: je moet jezelf altijd eerst verdedigen tegen 
een blauwe of zwarte Edelsteen voordat je wat anders 
doet. Als er bijvoorbeeld als 8e Edelsteen een tweede 
blauwe Edelsteen getrokken wordt, dan moet de speler 
die de "x8 Edelstenen" kaart wil uitspelen zich eerst 
beschermen tegen het zuurstofprobleem. Als dat lukt, 
dan mag die speler de kaart uitspelen. Als het scenario 
"Troebele Wateren" actief is op een Verzonken Stad-te-
gel en de Leider 2 Edelstenen neemt waarvan 1 blauwe 
of 1 zwarte, dan moet iedere speler zichzelf beschermen 
tegen het gevaar voordat ze gebruik mogen maken van 
de tweede (ongevaarlijke) Edelsteen.

Bemanningskaarten uitspelen
Nadat er een Edelsteen is getrokken, mogen alle spelers 

die nog aan de duiksessie meedoen (inclusief de Leider) 
1 of meer overeenkomstige Bemanningskaarten uit hun 
hand spelen om aan het einde van de duiksessie OP mee 
te scoren. Deze OP ontvangen ze sowieso, ongeacht het 
verdere verloop van de duiksessie.

 Voor sommige kaarten is er slechts 1 Edelsteen van een 
bepaalde kleur nodig. Voor andere kaarten zijn er meerdere 
van 1 kleur nodig, en sommige kaarten vereisen een bepaald 
aantal Edelstenen zonder kleurspecificatie (witte Edelsteen 

met een vraagteken), inclusief zwarte en blauwe. Het is 
mogelijk om met 1 Edelsteen OP te scoren voor 2 

of meer kaarten.

Je mag een Bemanningskaart met 
dit symbool uitspelen zodra er tij-

dens een duiksessie 8 Edelstenen 
zijn getrokken, ongeacht hun 

kleur.

Een speler mag tegelijkertijd zijn "1 Goud" startkaart en zijn 
"x8 Edelstenen"-kaart uitspelen.

de 8e Edelsteen die 
de Leider trekt, is een 

gouden steen. 

Voorbeeld 2

Twee van de andere spelers die nog deelnemen aan de 
duiksessie spelen een rode kaart uit. Ze zullen 4 OP scoren aan 

het einde van de sessie. 

Als 1 speler beide rode kaarten had gehad, dan had die de 
beide kaarten mogen uitspelen om 8 OP te scoren.

de Leider trekt een rode 
Edelsteen. 

Voorbeeld 1

x3

ENZO ELIAS

RAQUEL OTTO

BARRACUDA MALIK
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Einde van de duiksessie 
De sessie is voorbij als de Leider vrijwillig beslist om te 

stoppen. Alle spelers die nog deelnemen, scoren OP voor 
de getrokken Edelstenen. De sessie kan ook eindigen als 
de Leider zich niet kan beschermen tegen een zwarte of 
blauwe Edelsteen. Als de andere spelers zich wel kunnen 
beschermen, dan ontvangen zij - in tegenstelling tot de 
Leider - nog wel OP van de getrokken Edelstenen. De 
duiksessie is dan wel voorbij.

OP Scoren
OP VAN KAARTEN  
(voor alle spelers die deelnamen aan de duiksessie)
 Alle spelers die kaarten met OP hebben uitgespeeld tij-
dens de sessie ontvangen nu deze punten, zelfs al werden 
ze gedwongen om naar het oppervlak terug te keren.

OP VAN EDELSTENEN  
(alleen voor spelers die het einde van de duiksessie heb-
ben gehaald)
Alle spelers die niet gedwongen werden om naar het op-
pervlak terug te keren, ontvangen nu OP afhankelijk van 
wat er uit de zak werd getrokken (spelers scoren geen 
extra OP als ze beide Schepen op de tegel hebben staan):

◆   4 OP voor elke rode Edelsteen  
(10 OP als jouw Schip op een rood verkenningspunt 
van deze Wraktegel staat)

◆   2 OP voor elke gouden Edelsteen  
(5 OP als jouw Schip op een gouden verkennings-
punt van deze Wraktegel staat)

◆   1 OP voor elke zilveren Edelsteen  
(3 OP als jouw Schip op een zilveren verkennings-
punt van deze Wraktegel staat)

OP VOOR DE LEIDER  
(en alleen voor de leider)
Tot slot ontvangt de Leider OP van de Wraktegel (aange-
geven in het midden van de tegel). De Leider ontvangt 
deze punten, ook al moest hij of zij gedwongen naar het 
oppervlak terugkeren.

Alle ontvangen OP zijn geheim: de spelers stoppen ze in 
hun Schatkisten.

De Wraktegel Afleggen
Je kunt op een Wraktegel slechts één keer naar schatten 

zoeken: de uitkomst van de duiksessie is niet van belang. 
Leg de Wraktegel af, tenzij het één van de 4 speciale Ver-
zonken Stad-tegels betreft. Leg deze tegels weer op de 
daarvoor toegewezen zones in de linkeronderhoek van 
het spelbord.

 Stop alle getrokken Edelstenen weer in de stoffen zak.

Einde van het Spel
Zodra je de vierde en laatste Verzonken Stad-tegel op 

de daarvoor toegewezen zone van de kaart legt, is het 
fresco van de Verzonken Stad compleet en eindigt het 
spel onmiddellijk.

De spelers tellen de verzamelde OP in hun schatkisten en 
vergelijken hun scores.

De speler met het hoogste aantal OP wint het spel. Is er 
een gelijkspel tussen 2 of meer spelers, dan wint de speler 
met de meeste Bemanningskaarten.. Is er nog steeds een 
gelijkspel, dan delen de betreffende spelers de overwin-
ning, en moeten ze nog een potje spelen!

De Groene speler is de Leider en trekt één voor 
één: 
◆  Een gouden, een zilveren, een blauwe en een 

groene Edelsteen (die alleen voordelig is voor 
de Oranje speler). Daarna trekt de Leider een 
tweede gouden, en een rode Edelsteen. 

◆   Hier worden zowel de Groene speler (die de 
rode kaart uitspeelt) als de Gele speler (die op 
het rode verkenningspunt staat) blij van. Tot 
slot trekt de Leider een zwarte Edelsteen.

De Groene speler besluit om door te spelen, 
maar trekt een tweede blauwe Edelsteen. 
Alle spelers moeten zichzelf nu beschermen. 
Groen gebruikt zijn blauwe verkenningspunt, 
Oranje speelt een blauwe kaart en maakt van de 
gelegenheid gebruik om haar kaart "x8 Edelste-
nen" uit te spelen. De Gele speler beschikt helaas 
niet over bescherming, moet naar het oppervlak 
terugkeren, en neemt niet langer deel aan de 
duiksessie.
Groen besluit om de duiksessie stop te zetten en 
de spelers tellen hun OP. 

Voorbeeld van een 
duiksessie

Oranje scoort
Kaarten = 14 OP
Edelstenen = 15 OP
(Dankzij het Gouden verkennings-
punt, is elke Gouden Edelsteen 5 OP 
waard in plaats van 2 OP)
Totaal = 29 OP

Groen scoort
Kaarten = 6 OP
Edelstenen = 9 OP
Leider van de duik, 
3 OP
TOTAAL = 18 OP

Geel scoort
Kaarten = 2 OP
Edelstenen = 0 OP
(Moest de duik 
verlaten. Jammer: als hij 
wel had kunnen blijven, 
zou hij 15 OP gescoord 
hebben)
TOTAAL = 2 OP

OTTOBARRACUDA

OTTOBARRACUDA

OBED

VICTORIA

ALBATROS

ALBATROS

JULIE

OBED
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Onthoud: de speciale regels voor het 
gekozen scenario gelden enkel voor de 
4 Wraktegels 'Verzonken Stad'.

Troebele Wateren
“De zichtbaarheid is hier bijna nihil...”
De Leider moet 2 Edelstenen tegelijkertijd uit de zak 

trekken.

 

Neusje van de Zalm
"Ik heb nog nooit gehoord van een verzonken stad... Maar 

de experts die we inhuurden, lijken te weten waarover ze 
praten..."

Alle kaarten met OP leveren 4 extra punten op.

 Versnipperde Rijkdom
"Zelfs aan het oppervlak zien we voorwerpen schitteren 

in het water. Overal! Hier en daar zien we ook schaduwen 
bewegen..."

Zodra er een 'Verzonken Stad'-tegel wordt omgedraaid, 
leg je 1 Edelsteen uit de zak op deze tegel EN op elke 
aangrenzende tegel. Op elke tegel mag er maar 1 Edel-
steen liggen, dus als je een volgende Verzonken Stad-tegel 
omdraait, leg dan alleen Edelstenen op tegels 
waar er nog geen liggen.

 Zodra er een duiksessie start op 
een tegel met een Edelsteen, 
leg je deze Edelsteen op het 
Duikplaatsbord. Deze geldt 
als de eerste Edelsteen die 
uit de zak werd getrokken. Als 
de duiksessie voorbij is, gaat 
deze Edelsteen samen met 
de andere Edelstenen 
weer in de zak.

 

Bonussen van de Verkenningspunten

Weelderige Wrakken
"We kregen net nieuws van onze sponsor. Ze wil dat we 

zoveel mogelijk naar het oppervlak halen. Van gouden 
beeldjes tot toiletpotten: we mogen niets achterlaten..."

Als de Leider het einde van de duiksessie haalt, scoort 
hij of zij 2 OP voor elke 3 Edelstenen die uit de zak zijn 
getrokken.

 

Dreigende Storm
"Er naderen donkere onweerswolken uit het noorden. 

Tijd om de klus te klaren en om ons zo snel mogelijk uit de 
voeten te maken! Als we niet opschieten, zullen ze straks 
het wrak van ons eigen schip komen plunderen!"

Een speler die een Verzonken Stad-tegel omdraait, moet 
daar meteen een duiksessie starten. Dit is een gratis ac-
tie. Alle spelers die op afstand 1 of 2 staan, mogen ook 
deelnemen. 

Gevaarlijke Riffen
"Deze ondiepe wateren zijn verraderlijk. We deden er 

uren over om de duikplaats met een intacte romp te kun-
nen bereiken."

Aangrenzende Schepen mogen niet deelnemen aan duik-
sessies op Verzonken Stad-tegels.

 

Rijke Ruïnes
"Overal antiquiteiten, schatten en Edelstenen! We hebben 

een grotere boot nodig..."
Alle spelers die deelnemen aan de duiksessie ontvangen 

de bonuspunten van de Verzonken Stad-tegel (die nor-
maal gesproken alleen voor de Leider zijn). Spelers met 
2 Schepen op deze tegel ontvangen het dubbele van de 
bonuspunten.

Bijlage

Is het Schip op dit punt van jou, dan 
scoor je 5 OP (ipv. 2 OP) voor elke 
gouden Edelsteen die op deze tegel 
getrokken wordt (op voorwaarde 
dat je het einde van de duiksessie 
haalt).

Is het Schip op dit punt van jou, dan 
scoor je 3 OP (ipv. 1 OP) voor elke 
zilveren Edelsteen die op deze tegel 
getrokken wordt (op voorwaarde 
dat je het einde van de duiksessie 
haalt).

Is het Schip op dit punt van jou, 
dan ben je beschermd tegen een 
blauwe Edelsteen. Verplaats je Schip 
naar het midden van de tegel nadat 
je deze bescherming hebt gebruikt.

Is het Schip op dit punt van jou, dan 
scoor je 10 OP (ipv. 4 OP) voor elke 
rode Edelsteen die op deze tegel 
getrokken wordt (op voorwaarde 
dat je het einde van de duiksessie 
haalt).

Is het Schip op dit punt van jou, 
dan ben je beschermd tegen een 
zwarte Edelsteen. Verplaats je 
Schip naar het midden van de tegel 
nadat je deze bescherming hebt 
gebruikt.

Is het Schip op dit punt van jou, dan 
ben je beschermd tegen een blauwe 
OF een zwarte Edelsteen. Verplaats 
je Schip naar het midden van de te-
gel nadat je deze bescherming hebt 
gebruikt.

Logboek van  
de Kapitein
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