E enopen,nieuwe wereld gaat voor je

met maagdelijke landschappen die
zich uitstrekken zo ver het oog reikt. Terwijl je
boot over een rivier glijdt en je de oevers inspecteert,
besef je pas de pracht van je nieuwe woonomgeving.
Het is tijd om je territorium uit te breiden, het
land te bewerken en je grondstoffen te oogsten.
Hiermee poot je gebouwen neer en bouw jij de meest
indrukwekkende nederzetting in de regio uit. Maar
hou je tegenstanders in de gaten! Als je niet oppast,
eisen zij de meest vruchtbare grond op, nog voordat
jij één voet op de oever kunt zetten!
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Doel van het Spel

Zodra alle Boten leeg zijn, eindigt de ronde en is er een opschoning.
Het spel gaat dan verder met een nieuwe ronde, totdat er aan een
van de voorwaarden voor het einde van het spel is voldaan.

In dit spel varen je Pioniers stroomopwaarts over een grote
rivier. Onderweg verzamelen ze grondstoffen en planten ze
nieuwe gebouwen neer. De speler met de meest indrukwekkende
nederzetting aan het einde van het spel is de winnaar.

Een Gebouw
Bouwen

Een Terreintegel
Nemen

Een Gebouw Reserveren

Opmerking: tijdens het spel is het mogelijk dat niet alle spelers een
gelijk aantal Pioniers op hun Boten hebben staan. Als je Boot tijdens
je beurt leeg is, dan sla je deze beurt over. Hierdoor kan dezelfde speler
aan het einde van een ronde soms meerdere beurten na elkaar spelen.

Voorbereidende Beurt

Beurt van een Speler

Voordat het spel begint, mag elke speler een Terreintegel kiezen
om mee te starten. Te beginnen met de speler rechts van de
Startspeler en daarna in tegenwijzerzin nemen de spelers één van
de openliggende tegels en leggen ze die op het eerste vak van hun
Rivierbord (in de linkerbovenhoek). De resterende tegel verdwijnt
uit het spel.

Het eerste dat je tijdens je beurt mag doen, is
Grondstoffen inruilen voor Voedsel. Hiervoor leg
je 3 Grondstoffen in de voorraad om 1 Voedsel te
nemen. Je mag dit meerdere malen doen indien je
voldoende Grondstoffen hebt en er voldoende Voedsel
beschikbaar is.

Plaats daarna net zoveel nieuwe tegels op de vakken van het eiland
als aangegeven voor het aantal spelers.

=

Daarna moet je een Pionier van je boot nemen, hem op een vak
op het Centrale Bord zetten, en de bijbehorende actie uitvoeren.

De Startspelerfiguur
Nemen

Terreintegels
Verwisselen

Grondstoffen Produceren

Een Terreintegel Nemen

Grondstoffen Produceren

 eem één van de openliggende Terreintegels en
N
leg hem stroomopwaarts op het eerstvolgende
vak van je Rivierbord.

Hout, Steen en Klei werken op dezelfde manier. Neem net zoveel
grondstoffen van de gekozen soort als het aantal zichtbare
Productiesymbolen op je Rivierbord.

Als je door de plaatsing van een tegel een
Varen op de
productie- of opslagsymbool bedekt, dan
Rivier
gaan deze symbolen verloren. Indien er
Grondstoffen lagen op de bedekte tegel, dan mag je die verplaatsen
naar beschikbare vakjes van dezelfde soort (zelfs op de tegel die
je net hebt aangelegd).

Opmerking: in een spel met 3 of 4 spelers ontvang je met de eerste
Pionier die je op een Productie-eiland zet een extra grondstof, zoals
aangegeven op het bord.

De effecten van de tegels vind je verderop in de regels terug.
Voorlopig volstaat het om te weten dat sommige tegels grondstoffen
produceren (grondstoffen staan in een cirkel afgebeeld); met andere
tegels kun je grondstoffen opslaan (symbool van een pakhuis),
en met sommige tegels kun je beide doen. Er zijn ook Weides met
speciale effecten die verderop beschreven staan.


Een Pionier Plaatsen
Er zijn 3 soorten vakken op het centrale spelbord waar je Pioniers
kunt neerzetten:

Een productietegel
(Steen)

Op dit vak mag er van een
willekeurige kleur
1 Pionier staan

Een opslagtegel

De grondstoffen die je neemt, moet je opslaan op je Rivierbord
(met elk pakhuis kun je één Grondstof van om het even welke
soort opslaan). Indien je niet genoeg beschikbare ruimte hebt,
mag je enkele grondstoffen afleggen die je zonet hebt genomen,
of grondstoffen afleggen die je al bezat, door ze weer op hun
respectieve eilanden te leggen.

Je kunt deze actie niet kiezen als je Rivierbord volledig gevuld is
met 12 tegels, of als je hem deze ronde al twee keer hebt uitgevoerd.

Op deze vakken is er
plaats voor 2 Pioniers van
elke speler.

Een productie- en
opslagtegel

Om Klei te produceren, zet je een Pionier op het eiland met Klei.
In dit spel voor 4 spelers beschik je over 3 Productiesymbolen
voor Klei en ben je de eerste speler die deze ronde Klei
produceert. Je mag dus 4 Klei nemen.

Op dit vak zijn er geen
beperkingen voor het
aantal Pioniers of voor
kleuren

Een weidetegel

1

Alle acties zijn verplicht. Je mag geen Pionier op een vak plaatsen
als je de bijbehorende actie niet kunt uitvoeren.

Spelverloop

De Actie van de Locatie Uitvoeren

Het spel verloopt over een aantal rondes waarin de spelers beurten
nemen (in wijzerzin, te beginnen met de Startspeler). Ze bewegen
hun Pioniers vanuit hun Boot naar een van de eilanden van het
Centrale Bord en voeren er de bijbehorende actie uit.

De actie die je kunt nemen, is afhankelijk van de locatie waarop je
je Pionier hebt neergezet.

4

Jammer genoeg beschik je slechts over 3 lege Pakhuizen. Je
mag dus 3 Klei nemen, of een Steen inruilen om ze alle 4 te
nemen.

5

Voedsel is een grondstof die telt als joker: je kunt er een
ander soort grondstof mee vervangen.Je kunt 1 Voedsel
nemen door je Pionier op het Voedseleiland te zetten.
Onthoud dat je ook Voedsel kunt verkrijgen door aan het begin van je
beurt Grondstoffen in te ruilen.
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Einde van het Spel

Terreintegels Verwisselen

Zodra er iemand 5 Bonusfiches op zijn/haar Rivierbord heeft
liggen (4 in een spel met 2 spelers), of zijn/haar 12e terreintegel
heeft aangelegd, eindigt het spel. Speel de huidige ronde nog af en
voer nog één laatste Opschoning uit. Daarna worden de eindscores
berekend.

De hoeveelheid Grondstoffen is gelimiteerd. Je kunt niet meer
Grondstoffen produceren dan wat er op het eiland beschikbaar is. Als er
geen Voedsel meer is, mag je wel nog een Pionier op het Voedseleiland
zetten om 1 Grondstof naar keuze van het bijbehorende eiland te
nemen.
Je kunt deze actie enkel kiezen als je minstens één Grondstof
ontvangt (door je Productiesymbolen of door de extra Grondstof die
je ontvangt als eerste Pionier).

Schuif de Gebouwenkaart onder de rechterzijde van je Rivierbord,
waardoor de overwinningspunten geheim blijven. Neem daarna
het eerstvolgende beschikbare Bonusfiche. Leg het gedekt neer
op het bovenste vrije vak van je Rivierbord.

Een Gebouw Reserveren

Het tweede Bonusfiche dat je neemt, voegt een extra Pionier toe
aan je expeditie. Neem de Pionier van zijn vak en leg hem op je
Boot. Hij is beschikbaar vanaf je volgende beurt van de huidige
ronde (ook al was je de laatste speler).

Opschoning

Als alle Boten leeg zijn, is de ronde voorbij. Volg deze
stappen voordat je een nieuwe ronde start:

Neem een van de openliggende Gebouwenkaarten en leg hem
gedekt voor je neer. Hierdoor kun het het gebouw later aan een
verminderde prijs kopen.
Je kunt deze actie niet kiezen als je al 2 gedekte kaarten voor
je hebt liggen.

De spelers nemen hun Pioniers van het Centrale Bord en zetten
ze weer op hun Boot. De startspeler begint een nieuwe ronde.

Als de eerste stapel Bonusfiches leeg is, blijf dan Bonusfiches
nemen als je Gebouwen bouwt, ook al zijn de fiches 0 punten
waard. Niet alleen bepaalt dit wanneer het spel eindigt; een van
de Weidetegels geeft ook bonuspunten voor deze fiches aan het
einde van het spel.

Door een Pionier op dit vak te zetten, kun je 1 Gebouw bouwen uit
de openliggende kaarten op het Centrale Bord, of een gebouw dat
je eerder hebt gereserveerd.

De spelers tellen de punten van hun Bonusfiches en Gebouwen bij
elkaar op. Daar komen nog de volgende bonussen bij:
1 punt voor elke drie resterende
grondstoffen van om het even welke
soort

Verwijder resterende Terreintegels van het eiland en trek dan
genoeg tegels om de benodigde vakken opnieuw mee te vullen.
Als er niet genoeg Tegels meer zijn om het bord te vullen, schud
dan de afgelegde Tegels en vorm er een nieuwe stapel mee. Laat
resterende Gebouwenkaarten op hun vakken liggen en trek nieuwe
kaarten om de oude te vervangen die gebouwd of gereserveerd
werden.

Een Gebouw Bouwen

Eindscore

Verwissel twee Terreintegels op je Rivierbord. Dit beïnvloedt de
eindscore (zie hieronder). Als er grondstoffen op de verwisselde
tegels liggen, dan blijven die in hun pakhuis liggen en verplaats
je ze gewoon mee met de tegels.

2 punten per kolom op je Rivierbord waarin de
bovenste twee Terreintegels overeenkomen
of
6 punten per kolom waarin alledrie de
Terreintegels overeenkomen
Punten van de Weides (zie hieronder).
De speler met de meeste punten wint het spel. Is er een
gelijkspel, dan delen deze spelers de overwinning.

Belangrijk: op de Rivierborden zie je 4 Terreinvakken
met een speciaal kader. Als je in de vorige ronde een van
deze vakken hebt bedekt, dan gaat een van je Pioniers
zich hier permanent vestigen. Leg een van je Pioniers
plat neer op deze nederzetting. Hij blijft hier liggen tot het einde
van het spel en je kunt hem dus niet meer inzetten.

Voorbeeld van een Eindscore

Als je geen beschikbare ruimte voor Bonusfiches meer hebt, dan
mag je nog steeds Gebouwen bouwen, maar je ontvangt geen
fiches meer.

Om een gebouw te bouwen, betaal je de Grondstoffen die op de
Gebouwenkaart staan afgebeeld door ze weer op hun respectieve
eilanden te leggen. Vergeet niet dat Voedsel als joker telt. Je kunt
het inzetten ter vervanging van om het even welke grondstof.
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Je kunt deze actie niet kiezen als je niet voor een Gebouw kunt
betalen.

=3

De Startspelerfiguur Nemen

= 23
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Als je een gereserveerd Gebouw bouwt, dan geniet je van een
korting van 1 grondstof naar keuze.

=

/

/

Neem de Startspelerfiguur en zet hem voor je neer. Jij begint de
volgende ronde. Je mag een Pionier op het vak van de eerste speler
zetten, ook al heb je de Startspelerfiguur al. Als er niemand een
Pionier naar deze locatie stuurt, dan blijft de Startspelerfiguur
bij dezelfde speler.

/
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Dit bord levert 45 punten op.
Daarnaast is de tweede kolom in dit voorbeeld geen punten waard,
omdat de twee bovenste tegels niet van dezelfde soort zijn.

Merk op dat een Terreintegel met twee kleuren beschouwd
wordt als beide Terreintypes. Dit is handig bij de scoring van de
kolommen of de Weides.
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Bijlage

Weidetegels

Weides zijn speciaal. Sommige van deze tegels geven je onmiddellijke voordelen; andere scoren
tijdens het spel punten, en nog andere leveren je extra punten op bij de eindscore.

Deze Tegel levert 1 punt op per afgebeelde Tegel op je Rivierbord aan het einde van het spel.

Dit is een Productietegel. Daarnaast levert hij aan het einde van het spel
1 punt op per Productiesymbool van dezelfde Grondstof op je Rivierbord
(inclusief zichzelf). Met deze bonus kun je maximaal 3 punten scoren.

Neem onmiddellijk tot 4 van de afgebeelde Grondstoffen (indien
voorradig) en sla ze op (eenmalige bonus).

Days of Wonder Online
Registreer je bordspel

Je vindt je Days of Wonder Online cijfer
in de Franse spelregels
We nodigen je uit om je aan te sluiten bij de online gemeenschap
van spelers op Days of Wonder Online, waar we een aantal
online versies van onze spellen ter beschikking hebben gesteld.
Voeg je Days of Wonder Online cijfer toe aan je account of maak
een nieuw account aan op www.daysofwonder.com/the-river en
klik op de knop 'New Player Signup' op de startpagina. Daarna
volg je gewoon de instructies. Je kunt er ook andere spellen van
Days of Wonder ontdekken. Bezoek ons op:

www.daysofwonder.com

Neem tijdens elke Opschoning één Grondstof (indien mogelijk) en sla
hem op. De afgebeelde Grondstof telt niet als een Productiesymbool.
Aan het einde van het spel is deze tegel 2 punten waard.

Voer onmiddellijk
twee keer de actie
“Terreintegels
Verwisselen” uit
(eenmalige bonus).

Deze tegel is 1 punt
waard per resterende
Pionier in je Boot aan
het einde van het
spel.

Deze tegel is 1 punt
waard per Bonusfiche
op je Rivierbord aan
het einde van het
spel (inclusief die van
waarde 0).
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