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Welkom bij Alan R. Moon’s Ticket to Ride – USA 1910, de nieuwste 
uitbreiding voor de wereldberoemde bordspelklassieker, Ticket to Ride®.

Deze schijnbaar eenvoudige uitbreiding zal je strategieën en je tactieken 
fundamenteel veranderen; verras zelfs veteraanspelers en beleef talloze uren 
nieuw plezier met je familie en vrienden. Spring dus aan boord en maak je klaar 
om… een volledig nieuw traject te ontdekken!

Deze uitbreiding bevat:
u 35 nieuwe Bestemmingskaarten (tickets met de 
vermelding 1910)
u Een nieuwe 15 punten-bonuskaart voor de Meeste 
Vervulde Opdrachten
u Een groot formaat-herdruk van al de kaarten uit de oorspronkelijke set, waaronder:
 • 30 standaard Bestemmingskaarten (grijze achtergrond), waaronder 4 van 

welke de waarde naar beneden werd gebracht
 • 4 Bestemmingskaarten uit de niet langer beschikbare Mystery Train-

uitbreiding die voor de 2004 Essen Beurs werd uitgegeven
 • 110 Treinkaarten
 • 1 Langste Route Bonuskaart
Er zijn drie nieuwe manieren om Ticket to Ride met de USA 1910 uitbreiding te 
spelen, dit als aanvulling op het gebruik van de oorspronkelijke kaarten zoals 
aangegeven in de standaardregels.

1910
Je speelt volgens de standaardregels, maar je gebruikt de nieuwe tickets (met 
de vermelding 1910) in de plaats van de standaardkaarten; vervang de Langste 
Route Bonuskaart door de nieuwe Meest vervulde Opdrachtenkaart.

Het Megaspel
Beide bonuskaarten worden gebruikt. Schud de 69 tickets en geef er 5 aan 
elke speler bij het begin van het spel; je moet er minstens 3 van houden (tot 
5 als je het aandurft!). Wanneer je er tijdens het spel voor kiest om tickets te 
nemen, dan neem je er 4 en moet je er minstens 1 van houden. Niet gekozen 
tickets worden terug onder de stapel gelegd.

De Grote Steden
Gebruik al de tickets die minstens één Grote Stad 
aandoen (aangegeven in rood). De Grote Steden 
zijn Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, 
New York en Seattle. Er zijn 35 zulke tickets; 15 uit de 
oorspronkelijke reeks en 20 nieuwe, waarvan er een uit 
de Mystery Train-uitbreiding komt.
Bij het begin van het spel schud je de de Grote Steden-tickets en geef je 
er 4 aan elke speler, waarvan er minstens 2 moeten worden bijgehouden 
(of meer als je het aandurft!). Wanneer je er tijdens het spel voor kiest 
om tickets te nemen, dan neem je er 4 en moet je er minstens 1 van 
houden. Niet gekozen tickets worden terug onder de stapel gelegd.
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„Days of Wonder“, „Zug um Zug“ und „Zug um Zug – USA 1910“ 
sind eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle 

Rechte vorbehalten.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride - USA 

1910” are trademarks or registered trademarks  
of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

« Days of Wonder », « Ticket to Ride » et « Ticket to Ride - USA 
1910 » sont des marques commerciales ou des marques déposées 

de Days of Wonder, Inc. Tous droits réservés.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” en “Ticket to Ride - USA 1910” 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Days of 

Wonder, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.

Copyright © 2004-2018 Days of Wonder, Inc.
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“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” og “Ticket to Ride - USA 1910” 
er registrerte varemerker som tilhører Days of Wonder, Inc.

«Days of Wonder», «Ticket to Ride» ja «Ticket to Ride - USA 
1910» ovat Days of Wonder Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

Kaikki oikeudet pidetään. 
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” y “Ticket to Ride – USA 

1910” son marcas registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los 
derechos reservados.

“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” e “Ticket to Ride - USA 
1910” sono marchi registrati di Days of Wonder, Inc. 

Tutti i diritti riservati.




