
Als vindingrijke techneuten willen de spelers hun zelfgemaakte vliegtui-
gen uitproberen en het luchtruim verkennen. Helaas is de landingsplaats 

nog een beetje onvoorspelbaar.

Speelmateriaal   • 1 speciale dobbelsteen (1, 1, 2, 2, 3, 3)
• 8 landtegels met vliegtuigen, aangegeven met 
• De spelregels

Voorbereiding Schud de landtegels uit deze uitbreiding door de 
andere landtegels. Leg de dobbelsteen klaar voor gebruik. 

Spelverloop  De spelregels van het basisspel zijn van kracht. Trekt een 
speler een tegel met een vliegtuig, dan past hij deze volgens de gebrui-
kelijke spelregels aan. Hij mag nu uit 2 mogelijkheden kiezen:
• Hij zet de horige op de gebruikelijke manier op de weg of de weide; 
of
• Hij zet de horige op het vliegtuig en probeert hem daarmee in het 
spel te brengen. Na het aanleggen van de tegel wijst het vliegtuig in een 
bepaalde richting (horizontaal, verticaal of diagonaal). Dit is de rich-
ting waarin de horige vliegt. De speler werpt nu met de dobbelsteen. 
Deze geeft de lengte van de vlucht aan (1, 2 of 3 tegels rechtdoor in de 
door het vliegtuig aangegeven richting). 

Indien mogelijk moet de speler de horige op de betreffende tegel zetten 
op een project naar keuze. 

Daarbij mag de horige...
…  uitsluitend op een niet  afgebouwd project (weg, stad, klooster) 

gezet worden.
…  ook ingezet worden als het project al door 1 of meer horigen bezet 

is. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 2 horigen op een 
klooster of op hetzelfde stadsdeel staan.

…  nooit op een weide gezet worden, ook niet als deze onbezet is.
… niet op een veld gezet worden waar geen tegel ligt.

Mini 1
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De Vliegtuigen



Kan de horige niet ingezet worden (omdat de tegel uitsluitend weiden 
en afgebouwde projecten toont of er geen tegel op de landingsplaats 
ligt), dan moet de speler zijn horige terug in zijn voorraad nemen. Hij 
mag deze beurt geen horige inzetten.
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Extra, De graancirkels: in elke mini-
uitbreiding bevindt zich 1 tegel van de 
7e mini-uitbreiding “De graancirkels”. 
Deze uitbreiding is ook met 1 tegel 
te spelen, maar is nog leuker met 
alle 6 tegels. De spelregels zijn te 
vinden op www.999games.nl. 

Rood past de tegel met het 
vliegtuig aan. Hij werpt 
een 2. Hij moet zijn horige 
op de stad (naast Blauw) 
zetten, omdat de weg 
afgebouwd is en de weide 
verboden terrein is.

Rood past de tegel met het 
vliegtuig aan en bepaalt 
daarmee de vliegrichting. 
Hij werpt een 3. Hij mag 
geen horige inzetten, omdat 
de landingsplaats geen tegel 
bevat. Had hij een 2 
gedobbeld, dan had hij zijn 
horige op het klooster (ook 
al staat Blauw daar al) of 
op de stad (ook al staat Geel daar al) 
mogen zetten, maar niet op de weg, 
want deze is al afgebouwd. 


