
 

Een spel van David V.H. Peters voor 3-6 spelers

r���ZWLSIVYK
r���aPJO[ZJOLYTLU
  één per speler
r�� ��SVJVTV[PL]LU
  33 stuks in elke kleur 
  (6 kleuren/maatschappijen)
r���Z[VMMLU�I\PKLS
r���SVJVTV[PLMIVYKQLZ
  één per kleur/maatschappij
r���Z[HY[ZWLSLY�SVJVTV[PLM
r�ZWLSYLNLSZ

+VLS�]HU�OL[�ZWLS

De spelers bouwen een spoorwegennet in Frankrijk. Wanneer steden aan een spoorwegennet 
worden aangesloten stijgt de waarde van de desbetreffende maatschappij. Door slim te ruilen 
en te bluffen proberen de spelers aan het einde van het spel zoveel mogelijk aandelen van de 
meest succesvolle maatschappij te bezitten.

:WLSTH[LYPHHS�LU�]VVYILYLPKPUN�]HU�OL[�ZWLS

  (6 kleuren/maatschappijen)

één per kleur/maatschappij
r���Z[HY[ZWLSLY�SVJVTV[PLM

2. Plaats een locomotief 
van elke kleur op de zes 
velden rond Parijs.

3. Plaats nog een locomotief 
van elke kleur op het cor-
responderende veld van het 
waardespoor.

��ZWLSLYZ!����SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!���SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!���SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!���SVJVTV[PL]LU

5. Haal alle locomotieven uit 
de buidel, sorteer deze naar 
kleur en plaats ze op de corre-
sponderende locomotiefbordjes.

6. Kies een startspeler. Deze 
speler krijgt de startspeler-
locomotief.
Speelt men meerdere partijen, 
dan wordt deze naar rechts door-
gegeven.

4. De overige locomotieven gaan in de buidel. 
 Afhankelijk van het aantal spelers trekt iedere speler een 
aantal locomotieven uit de buidel en legt deze achter zijn 
zichtscherm.

3LN�OL[�ZWLSIVYK�PU�OL[�TPKKLU�]HU�KL�[HMLS��+VVYSVVW�KHHYUH�KL�]VSNLUKL�Z[HWWLU!

�� Iedere speler ont-
vangt een zichtscherm 
met een spelersymbool.

Voorbeeld: De locomotieven worden gebruikt 
voor het uitbreiden van het spoorwegennet 
(op het spelbord) en als aandeel van een 
maatschappij (achter het zichtscherm).
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Spelverloop
De startspeler begint, daarna vervolgt het spel met de wijzers van de klok. 
De speler die aan de beurt is kiest één van onderstaande acties en voert deze uit (passen is niet mogelijk):

�/L[�ZWVVY^LNLUUL[�\P[IYLPKLU  9\PSLU

:WVVY^LNLUIV\^�YLNLSZ!

r�,LU�SVJVTV[PLM�TVL[�HHUNYLUaLUK�
aan een locomotief van dezelfde 
kleur worden geplaatst.

r�=LSKLU�KPL�NLZJOLPKLU�aPQU�KVVY�
een gestreepte lijn grenzen niet aan 
elkaar. Over deze grens kan geen 
spoorweg worden gebouwd.

r�6W�LLU�]LSK�TVNLU�NLLU���SVJV�
motieven van KLaLSMKL kleur staan.

r�6W�LLU�SHUKZJOHW]LSK�TVNLU�TH�
_PTHHS���SVJVTV[PL]LU��PU�]LYZJOPS�
lende kleuren) staan.

r�6W�LLU�Z[HKZ]LSK�THN�ZSLJO[Z���
locomotief staan.

r�6W�OL[�,PMLS[VYLU]LSK�LU�VW�KL�Z[HY[�
velden mag nooit worden gebouwd.

r�/L[�PZ�UPL[�[VLNLZ[HHU�VT�LLU�RSL\Y�
�THH[ZJOHWWPQ��[L�ISVRRLYLU��,SRL�
kleur moet de mogelijkheid hebben 
om vanuit zijn startveld in minstens 
één stad te bouwen. 

Met deze actie beïnvloedt de speler de waarde van de maatschappijen.
+L�ZWLSLY�ULLT[�TPUZ[LUZ���LU�TH_PTHHS���SVJVTV[PL]LU�]HU�¥¥U�SVJVTV[PLM�
bordje naar keuze en plaatst deze op de velden op het spelbord. Als er geen 
locomotieven van een kleur meer beschikbaar zijn, kan men deze kleur niet 
meer kiezen. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:

,PUKL�]HU�OL[�ZWLS
Het spel is direct afgelopen, zodra één van de volgende situaties zich voordoet:

r�LY�IL]PUKLU�aPJO�UVN�LURLS�SVJVTV[PL]LU�VW�¥¥U�SVJVTV[PLMIVYKQL

of 

r�LLU�ZWVVY^LNTHH[ZJOHWWPQ�ILYLPR[�4HYZLPSSL

De spelers leggen hun zichtscherm terzijde en berekenen aan de hand van het 
^HHYKLZWVVY�O\U�W\U[LU��,LU�ZWLSLY�VU[]HUN[�]VVY�LSRL�SVJVTV[PLM�PU�aPQU�
bezit (inclusief „overtollige“ locomotieven) het aantal punten dat de correspon-
derende locomotief op het waardespoor aangeeft.

=VVY�LSRL overtollige locomotief worden ���W\U[LU afgetrokken.
De speler met de TLLZ[L punten wint het spel.
In geval van een gelijke stand delen de betreffende spelers 
de overwinning.

landschapveld  stadsveld  Eifeltorenveld

Opmerking: Overtollige locomotieven leveren strafpunten op aan het einde van het spel.

landschapveld        stadsvelden

(Marseille)

Met deze actie ruilt de speler zijn aandelen van de maatschappijen.
De speler legt eerst een locomotief af, daarna�ULLT[�OPQ���VM���UPL\^L�
 locomotieven.

3VJVTV[PLM�HMNL]LU
De speler kiest één locomotief achter zijn zichtscherm en legt deze op het 
locomotiefbordje van dezelfde kleur.

3VJVTV[PL]LU�ULTLU
+L�ZWLSLY�ULLT[���VM���SVJVTV[PL]LU�]HU�OL[�SVJVTV[PLMIVYKQL�]HU�één andere 
RSL\Y en legt deze achter zijn zichtscherm.

Iedere speler mag, afhankelijk van het aantal spelers, TH_PTHHS het volgende 
aantal locomotieven bezitten:
��ZWLSLYZ!����SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!����SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!����SVJVTV[PL]LU
��ZWLSLYZ!����SVJVTV[PL]LU

*VW`YPNO[������8\LLU�.HTLZ��+�������;YVPZKVYM��.LYTHU �̀�(SS�YPNO[Z�YLZLY]LK���)HZLK�VU�:5*-���*VW`YPNO[�1VOU�)VOYLY���� ��

Voorbeeld van de puntentelling van een speler (in een spel met 4 spelers):

Kleur v.d. locomotief
Blauw
Geel
Rood
Groen

Totaal:

Aantal locomotieven
 6 stuks
 3 stuks
 4 stuks
 2 stuks

 15 stuks

Waarde van de maatschappij
 12 punten
 9 punten
 8 punten
 3 punten

Overwinningspunten
 72 OP
 27 OP
 32 OP
 6 OP

 137 OP>HHYKLYPUN! Aan het einde van deze actie levert elke locomotief, die op een 
veld geplaatst is, een verschillend aantal punten op (zie hieronder). Houd deze 
punten bij op het waardespoor.
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