
 
Een spelbeurt: in je beurt, mag je tot twee maal volgende akties uitvoeren: 
 

1. Goederen ontvangen 
Neem een van de fiches van een metropool van het bord. 

2. Een station (ver)plaatsen 
Plaats een van je stations op een leeg veld dat niet aangrenzend is aan een ander station of aan een locomotief. Je mag ook een 
reeds geplaatst station, enkel op een vrij veld, verplaatsen. 

3. Een spoorweg uitbreiden 
Breid een bestaande spoorlijn uit in de richting van een vrij veld (met eventueel een station). Daarbij kan een rechte spoorlijn of 
een flauwe bocht (60°) worden gebruikt. 

a. Door het uitbreiden van een spoorlijn, verdient de speler een aandeel in deze spoorlijn, mits deze nog beschikbaar zijn. 
b. Als een station van een andere speler wordt bereikt, verdient de speler een passagiersfiche. 
c. In één beurt mag een speler niet tweemaal dezelfde spoorlijn uitbreiden. 

 
Veto: Als een aandeelhouder het niet eens is met de uitbreiding van de spoorlijn, dan kan hij aandelen inzetten om de richting te wijzigen. 
Iedereen mag eenmaal een hoger bod doen en de speler die aan de beurt is, mag het hoogste bod evenaren om zijn zet te kunnen uitvoeren. 
De aandelen van het hoogste bod moeten worden ingeleverd. 
 
Geld verdienen tijdens het spel: 
 

Actie Tellen Meerderheid Tweede plaats 
Metropool aan nieuwe spoorlijn 

 

Aantal fiches van metropool 

 

2000 1000 

Stationsstad aan nieuwe spoorlijn 

 

Aantal stations langs spoorlijn 

 

1000 per stad 

 

500 per stad 

 

Spoorlijn aan bestaande spoorlijn 

 

Aantal aandelen van oude spoorlijn 

 

1000 per stad aan oude 
spoorlijn 

 

500 per stad aan oude 
spoorlijn 

 

 
Het einde: Zodra er nog maar aandelen van één maatschappij beschikbaar zijn of als er geen spoorwegtegels meer beschikbaar zijn, is 
het spel ten einde. Alle verzamelde fiches van niet-aangesloten metropolen moeten worden ingeleverd. Er kan nu nog een laatste keer geld 
worden verdiend (zie tabel hieronder). Wie het meeste geld heeft, wint het spel. 
 

 Tellen Meerderheid Tweede plaats 

 

Aantal fiches per soort (staal, 
textiel, brouwerij, leer, 

passagiers) 

6000 3000 

 

Aantal stations per spoorlijn 1000 per stad 

 

500 per stad 

 

 

Aantal aandelen per spoorlijn 1000 per stad 

 

500 per stad 

 
 


