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veldenwegensplitsing
kruispunt

stadsdeelboerderijachterkant landtegels

Speelmateriaal
• 95 landtegels met velden en/of wildernis. Soms staan
er delen van steden en/of wegen op. Er komen soms
bovendien boerderijen en/of diersoorten op voor.

• 30 kolonisten in 5 kleuren
Iedere kolonist kan als sheriff,
outlaw, pelsjager of boer worden ingezet.
Eén kolonist per kleur wordt als scoresteen gebruikt.

• 2 grootgrondbezitters, die de kolonisten
westwaarts volgen en ze af en toe verdrijven.

• 1 speelbord met scorespoor en startposities
aan de oostkust

• een overzichtsblad
• de spelregels

Kort speloverzicht
De spelers passen om beurten landtegels aan het speelveld. Daardoor ontstaan er wegen, steden, velden en boerderijen,
waarop de spelers hun kolonisten mogen zetten. Dit kan meteen of later punten opleveren. Daar men zowel tijdens het
spel als aan de hand van de eindtelling punten verdient, staat de winnaar pas na afloop vast.

Voorbereiding
• Leg het speelbord iets opzij, zodat de startvelden richting het midden van de tafel wijzen.
• Zet één grootgrondbezitter op het bovenste en één op het onderste startveld op het speelbord.
• Schud alle landtegels gedekt en vorm gedekte stapeltjes, die rondom het speelveld gelegd worden.
• Iedere speler krijgt de 6 kolonisten in een kleur naar keuze en zet er één als scoresteen rechtsboven op veld 0 van het
scorespoor. De overige 5 kolonisten blijven als voorraad bij de spelers.

• De jongste speler mag zeggen wie er begint.

Spelverloop
Er wordt met de klok mee gespeeld. Wie aan de beurt is, voert de hierna genoemde acties in de aangegeven volgorde uit:
1. De spelermoet een nieuwe landtegel trekken en passend aanleggen.
2. De spelermag daarna als hij dat wenst één van zijn kolonisten uit zijn voorraad op de zojuist geplaatste
landtegel zetten.

3. Als door het plaatsen van een landtegel wegen, steden of boerderijen afgebouwd worden, scoort men die direct.
Na elke telling verplaatst de speler die aan de beurt is één grootgrondbezitter naar keuze één veld naar het westen.
Daarna is de volgende speler aan de beurt.

1. Het leggen van landtegels
Als eerste actie trekt de speler die aan de beurt is een nieuwe landtegel van één van de gedekte stapels. Deze toont hij aan
alle spelers, die hem daardoor kunnen en mogen ”adviseren”. Daarna legt hij de tegel aan het speelveld zoals hij dat wil.
Het volgende is daarbij van belang:
•De nieuwe tegel (in de voorbeelden rood omrand) moet met ten minste één zijde aan één of meer eerder geplaatste
landtegels of aan een startpositie op het speelbord gelegd worden. Men mag géén tegels diagonaal uitsluitend met de
hoeken tegen elkaar aanleggen.
•Alle wegen, stadsdelen en velden mogen niet onderbroken worden.

In het zeldzame geval dat een landtegel niet passend gelegd kan worden, wordt deze in de doos gelegd. De speler trekt
direct een nieuwe en legt deze volgens de spelregels aan.

In 1620 vertrokken 102 Engelse pelgrims aan boord van de Mayflower om zich in de Nieuwe Wereld te vestigen.
Na een barre tocht van 66 dagen landden ze aan de Oostkust van Noord-Amerika, waar ze de nederzetting Plymouth
stichtten. Na een gruwelijke winter begonnen de ongeveer 50 overlevenden met hulp van een indiaan maïs te planten
en op jacht te gaan. Men begon steeds meer landinwaarts te gaan en nieuwe gebieden te ontdekken. Er werden

dorpen gesticht en wegen gebouwd. Men leefde van de landbouw en de jacht. Dit spel is gebaseerd op het succesvolle
Carcassonne, dat ook door 999 Games wordt uitgegeven. De spelers sturen hun kolonisten steeds verder westwaarts
om de beste gebieden te koloniseren. Wie de meest lucratieve opbrengsten heeft, wint het spel. Maar pas op voor de

grootgrondbezitters, want die slokken alles op!

Een legspel van Klaus-Jürgen Wrede voor 2 – 5 spelers vanaf 8 jaar.
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Een weg en velden worden
uitgebreid.

Een stad wordt uitgebreid.

Opmerking: Het speelveld mag buiten de denkbeeldige lijnen, die
door de Noord- en de Zuidrand van het speelbord worden
gevormd, komen. Aan de kust kan men uiteraard niet naar het
Noorden en Zuiden uitbreiden, maar landinwaarts wel.

2. Het plaatsen van kolonisten
Zodra de speler zijn landtegel heeft geplaatst, mag hij een kolonist in
het spel brengen. Daarbij gelden de volgende spelregels:
•Hij magmaar 1 kolonist plaatsen.
•Hij moet de kolonist uit zijn voorraad nemen.
•Hij mag hem uitsluitend op de zojuist geplaatste landtegel zetten.
•Hij beslist op welk deel van de landtegel hij de kolonist zet: als

•Als in of op een door een landtegel vergrote weg, stad of veld al een (evt. eigen) kolonist stond, mag er geen kolonist
aan toegevoegd worden. Het speelt daarbij geen rol hoe ver weg de andere kolonist staat. Wat hier bedoeld wordt,
maken we met de volgende voorbeelden duidelijk:

Als een speler in de loop van het spel geen kolonisten meer in voorraad heeft, mag hij uitsluitend nog landtegels
aanleggen. Maar geen paniek: er komen uit het spel regelmatig ook weer kolonisten in ieders voorraad terug. Nu is de
beurt van de speler voorbij en is de speler links van hem aan de beurt. Uitzondering: als door het leggen van
een landtegel een weg, stad of boerderij afgebouwd wordt, volgt direct een telling.

3. Afgebouwde wegen, steden en boerderijen worden geteld.

Wegen, steden en velden eindigen aan de kust.

EEN AFGEBOUWDE WEG
Een weg is af als deze een doorlopende verbinding vormt
tussen twee punten die een splitsing, een stadspoort of een
boerderij met een weg zijn (er zijn ook boerderijen zonder
weg). Tussen beide punten mag een willekeurig aantal
verbindingsstukken liggen.

Vooreenafgebouwdewegkrijgtde spelerdiedeze
meteenoutlawbezetnet zoveelpuntenalsdeweg
(uitgedrukt in landtegels) lang is.Daarnaastkrijgt
hij 2puntenvoorelkehandelspostaandieweg.

outlaw pelsjagersheriff

op een weg

boer

op een boerderijin een stad op een veld
Leg een pelsjager plat neer.

hier

óf
daar

of of

of

Zo mogen tegels
bijvoorbeeld niet
geplaatst worden.

Aan één kant wordt een
stad, aan de andere kant

een veld uitgebreid.

Blauw kan een kolonist uitsluitend als
pelsjager inzetten. Op de verbonden
stadsdelen staat al een sheriff.

Blauw kan zijn kolonist als sheriff of als outlaw inzetten, als
pelsjager echter uitsluitend op het kleine veld, omdat op het grote
veld al een pelsjager staat (van welke kleur maakt niet uit).

Elke handelspost
aan je weg levert
2 punten op.

Rood
krijgt

3 punten

Rood krijgt
8 punten,

4 voor de weg
en 4 voor de

handelsposten.
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Rood
krijgt
9 punten.

Rood krijgt 4 punten. Rood krijgt 3 punten.

1. 2. 4. 1. 2. 4.

Rood en Blauw krijgen
beide het volle aantal

punten (10), omdat ze elk
1 sheriff in de stad hebben
en de stand dus gelijk is.

De stad is afgebouwd en
wordt geteld. Rood krijgt
8 punten en neemt zijn
kolonist terug.

Het is mogelijk om in dezelfde beurt een kolonist in te zetten, te scoren en de kolonist weer terug te nemen.
Men moet….

1. met de nieuwe landtegel een stad,
een weg of een boerderij afbouwen.

2. een sheriff, outlaw of boer op het
afgebouwde project zetten..

3. de afgebouwde stad, weg of boerderij tellen.
4. de sheriff, outlaw of boer terugnemen.

De zojuist
gelegde
landtegel
verbindt de
aanvankelijk
gescheiden
stadsdelen
tot één
afgebouwde
stad.

Splitsingen, stadspoorten en boerderijen met een weg tellen mee. Deze punten worden
direct op het scorespoor bijgeboekt. Als een speler veld 50 passeert, legt hij zijn kolonist plat
in het 0-vakje neer om aan te geven dat hij 50 punten heeft. Hij telt daarna gewoon door.

EEN AFGEBOUWDE STAD
Een stad is af als deze een sluitende stadsmuur heeft en zich binnen de
muren geen gaten meer bevinden. Een stad mag uit een onbeperkt
aantal landtegels bestaan.
Voor een afgebouwde stad krijgt de speler die er een sheriff heeft
staan, 2 punten voor elke tegel waaruit deze stad bestaat. Elke vlag
geeft bovendien een bonus van 2 punten.

Wat gebeurt er als verschillende kolonisten in een afgebouwde stad of op een afgebouwde weg staan?

Door het slim plaatsen van landtegels kan men het voor elkaar
krijgen, dat er verschillende outlaws op een af te bouwen weg staan
of dat verschillende sheriffs zich in een af te bouwen stad bevinden.
De speler met de meeste kolonisten
op de weg of in de stad krijgt als deze
afgebouwdwordt alle punten. Bij een
gelijke stand krijgen alle spelers met
de meeste kolonisten het volle aantal
punten.

EEN AFGEBOUWDE BOERDERIJ
Een boerderij is af als het gebouw geheel door landtegels omgeven is
(horizontaal, verticaal en diagonaal). De speler die een boer op een
boerderij heeft, krijgt direct 9 punten als die wordt afgebouwd
(voor de tegel met de boerderij en voor elke tegel eromheen 1 punt).

DE TERUGKEER VAN KOLONISTEN NAAR DE SPELERS
Nadat een weg, stad of boerderij geteld is, en alleen dan, keren
de zich daar bevindende kolonisten terug naar hun spelers. De
speler mag ze vanaf zijn volgende beurt weer in een rol naar
keuze inzetten.

Rood krijgt
8 punten
(4 stadsdelen, geen
vlag).

Als beide stadsdelen
op een tegel in
dezelfde stad liggen,
tellen deze slechts als
1 stadsdeel.

Blauw boekt 2 punten op het scorespoor bij
(van 49 naar 51)

Rood krijgt
8 punten
(3 stadsdelen
en 1 vlag) Elke vlag in de stad

levert 2 punten op.

NL Mayflower rules:NewWorld  02.06.2009  7:29 Uhr  Page 4



5

Rood bouwt de weg
af en krijgt 6 punten

(2 voor de weg en
4 voor de

grootgrondbezitter).

Rood neemt zijn kolonist terug en zet de onderste
grootgrondbezitter 1 kolom verder. Nu telt Groen
zijn stad en neemt zijn kolonist terug. Hij moet de
bovenste grootgrondbezitter 1 kolom verplaatsen.

Elk van de drie
pelsjagers bezit een
eigen veld. Wegen,
steden en de rand van
het bord scheiden
velden van elkaar.

Na het aanleggen van een
nieuwe landtegel
(rechtsonder) zijn de velden
met elkaar verbonden.
Let op: de speler die deze
landtegel plaatst, mag er
geen pelsjager op zetten,
omdat in de nu verbonden
velden al pelsjagers staan.

De blauwe kolonist wordt verwijderd, omdat
deze ten oosten van beide grootgrondbezitters
staat. De gele pelsjager blijft liggen.

GROOTGRONDBEZITTERS

Bonuspunten
Als een kolonist bij een telling punten krijgt en in
dezelfde kolom staat als één of beide grootgrondbezitters,
krijgt hij 4 bonuspunten per grootgrondbezitter.
Let op: een grootgrondbezitter wordt pas na de telling

verplaatst.

Grootgrondbezitter verplaatsen
Elke keer dat een weg, stad of boerderij afgebouwd en geteld wordt,
verplaatst de speler die aan de beurt is één van de grootgrondbezitters
1 kolom naar het westen (van de kust af). Het is niet van belang op
welke landtegel de grootgrondbezitter staat, uitsluitend de kolom
waarin hij zich bevindt heeft invloed op het spel. Als de
grootgrondbezitters in verschillende kolommen staan, moet de speler
de grootgrondbezitter die het dichtst bij de kust is verplaatsen. Dat
betekent dat de twee grootgrondbezitters altijd in dezelfde of in naast
elkaar liggende kolommen staan. Als door het leggen van een landtegel
verschillende wegen, steden en/of boerderijen worden afgebouwd,
wordt de grootgrondbezitter per afgebouwd project 1 kolom verplaatst.
De speler die aan de beurt is bepaalt in welke volgorde de afgebouwde
projecten worden geteld. Als een project wordt afgebouwd, maar
niemand krijgt er punten voor (omdat er geen kolonisten op staan),
wordt voor dit project geen grootgrondbezitter verplaatst.

Langzame kolonisten verwijderen
Nadat een grootgrondbezitter is verplaatst, controleren de spelers of er
kolonisten zijn die zich achter (ten oosten van) beide grootgrondbezitters
bevinden.Mocht dit zo zijn, verwijder deze dan van het speelveld en geef ze
terug aan hun eigenaars. Belangrijk: pelsjagers worden niet
verwijderd. Deze blijven het hele spel liggen.

Een speler mag een kolonist op een zojuist geplaatste tegel ten oosten
van grootgrondbezitters inzetten. Dit is echter gevaarlijk, omdat deze
bij een telling hoe dan ook wordt verwijderd.

Na het afbouwen van eenweg, stad of boerderij gebeurt het volgende:
1.) Afgebouwd object scoren (eventueel met bonuspunten van
grootgrondbezitters)

2.) Eén grootgrondbezitter naar het westen verplaatsen.
3.) Langzame kolonisten verwijderen

Op kant B van het overzichtsblad worden de puntentelling en het
verplaatsen van grootgrondbezitters met een voorbeeld verduidelijkt.

VELDEN
Meerdere aan elkaar grenzende veldtegels worden als velden aangeduid. Velden worden niet geteld: ze dienen alleen om
pelsjagers te huisvesten. Pelsjagers krijgen pas aan het einde van het spel punten (zie blz. 6). Daarom blijven pelsjagers
het hele spel in hun velden liggen en keren ze tussentijds niet naar hun eigenaars terug! (Om dit aan te geven
worden pelsjagers plat gelegd.) Velden worden door wegen, steden en de rand van het speelveld van andere velden
gescheiden (dit is van belang bij de eindtelling!).
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Elk dier (ongeacht het soort) levert 1 punt op.
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Blauw krijgt 2 punten.
Rood krijgt 3 punten.

Rood heeft 2 pelsjagers op het onderste
veld tegen 1 van Geel.
Rood krijgt 4 punten. Blauw krijgt
2 punten voor de dieren op het bovenste
veld.

In dit voorbeeld (andere legvolgorde) krijgen
Rood en Geel beide 4 punten voor de dieren
op het onderste veld, omdat ze beide 2
pelsjagers hebben. Blauw krijgt 5 punten
voor de dieren op het bovenste veld.

Volgorde
waarin de
tegels werden
gelegd.

Blauw krijgt voor de onafgebouwde stad
rechtsonder 3 punten. Groen krijgt 8 punten voor
de grote onafgebouwde stad. Zwart krijgt niets,
omdat Groen meer ridders in de stad heeft.

Rood krijgt voor de
onafgebouwde weg
3 punten. Geel krijgt
voor de onafgebouwde
boerderij 5 punten.

EINDE VAN HET SPEL
Aan het einde van de beurt waarin de laatste landtegel gelegd wordt, is het spel afgelopen.
Nu volgt de eindtelling.

Eindtelling
TELLING VAN ONAFGEBOUWDE WEGEN, STEDEN EN
BOERDERIJEN
Bij de eindtelling worden eerst alle onafgebouwde wegen, steden en
boerderijen geteld. Voor elke onafgebouwde weg, stad en boerderij
krijgen de eigenaars van de zich daar bevindende kolonisten 1 punt
voor elke tegel waaruit het object bestaat. Een handelspost aan een
weg levert zoals gebruikelijk 2 punten op, maar een vlag in een niet
afgebouwde stad levert bij de eindtelling maar 1 punt op. Om het
overzicht te bewaren is het handig om eenmaal getelde kolonisten van
het speelveld te verwijderen.

SCORE VAN PELSJAGERS
Nu krijgen de spelers punten voor de pelsjagers die nog op de velden
liggen. Direct aan velden grenzende wildernissen horen bij die
velden. Een veld is zoveel punten waard als alle dieren, die in de
aangrenzende wildernissen staan. De speler met de meeste
pelsjagers op een veld krijgt alle punten. Als verschillende spelers de
meeste pelsjagers op een veld hebben, krijgen ze allemaal alle
punten. Zie onderstaande voorbeelden:

Aldus worden alle velden geteld.
De speler met de meeste punten heeft gewonnen.

Dit spel bevat kleine onderdelen.
Laat ze vanwege inslikgevaar niet slingeren in de buurt van peuters.
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A 2x B 3x C 3x D 2x E 1x F 1x

G 1x H 3x I 2x J 1x K 4x L 3x

M 1x N 3x O 2x P 3x Q 4x R 4x

S 1x T 1x U 3x V 1x W 1x X 1x

AK 3x AL 1x AM 3x AN 2x AO 1x AP 1x

AE 1x AF 1x AG 2x AH 3x AI 1x AJ 3x

Y 1x Z 3x AA 2x AB 1x AC 2x AD 2x

AQ 1x AR 1x AS 1x AT 3x AU 1x AV 2x

AW 1x AX 1x

TEGELOVERZICHT
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VOORBEELD VAN HET TELLEN EN VERPLAATSEN VAN GROOTGRONDBEZITTERS
De spelregels voor grootgrondbezitters staan op blz. 5.

In de eerste beurten zijn de kolonisten van de spelers
zoals afgebeeld ingezet. Daarbij werd de weg in het
noorden (2 tegels) geteld, de kolonist die erop stond
teruggenomen en de bovenste grootgrondbezitter
1 kolom verzet.
Nu legt Geel �de tegel met de rode rand neer en
� zet zijn kolonist op de weg naar het zuiden. Hij
krijgt voor de nu afgebouwde weg 10 punten
(4 tegels, 1 handelspost en 1 grootgrondbezitter).
�Hij neemt zijn kolonist terug en �verplaatst de
onderste grootgrondbezitter 1 veld naar het westen.

Veld 1 punt per dier
(pelsjager) aan het veld

Grootgrondbezitter 4 punten per grootgrond-
bezitter in dezelfde kolom

Boerderij 9 punten
(boer)

Boerderij 1 punt per tegel
(boer) (boerderij + elke

omringende tegel)

Stad 2 punten per tegel +
(sheriff) 2 punten per vlag

Stad 1 punt per tegel +
(sheriff) 1 punt per vlag

Weg 1 punt per tegel +
(outlaw) 2 punten per handelspost

Weg 1 punt per tegel +
(outlaw) 2 punten per handelspost

Afgebouwde projecten TIJDENS het spel Onafgebouwde projecten aan het EINDE van het spel

PUNTENOVERZICHT

�Blauw legt de tegel met de rode rand en
� zet zijn kolonist op de kleine stad. Met deze tegel
bouwt hij drie projecten af: de stad van Rood in het
noorden, de boerderij van Blauw en de kleine stad
van Blauw. Blauw krijgt 17 punten voor zijn
boerderij (9 tegels + 2 grootgrondbezitters).�Blauw
neemt zijn kolonist van de boerderij en �verplaatst
de bovenste grootgrondbezitter. Daarna telt hij zijn
kleine stad, waar hij 8 punten voor krijgt (2 tegels
+ 1 grootgrondbezitter). �Hij neemt zijn kolonist
terug en � verplaatst de onderste grootgrondbezitter.
�De groene en rode kolonist staan nu ten oosten
van beide grootgrondbezitters en gaan terug naar
hun eigenaars. De stad waar de rode kolonist stond,
wordt daardoor niet meer geteld.
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