
ARENA MAXIMUS 

Inleiding 
















Doel van het spel 










1 : Start/aankomst tegel 
2 : Plaats van de strijdwagens (startspeler bovenaan) 
3 : Eerste drie tegels zichtbaar 
4 : Race-kaarten stapel 
5 : Aflegstapel 
6 : Schadepuntfiches Spelonderdelen 

 















 













 











 



 









 









 





 





 





 









Voorbereiding van het spel 
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De kaarten 




























De snelheidsaanduiding 














Spelronden 




























































Spelverloop 














Fase 1 : snelheid aanpassen 






 



 





















Fase 2 : kaarten afleggen 




















Fase 3 : kaarten aanvullen 
























Fase 4 : beweging van de strijdwagen 
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Nieuwe parcourstegels onthullen 










Einde van een beurt. 








De eindmeet bereiken 














Parcourstegelgebeurtenissen en 
effecten 
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“Kingmaking” 



















Schade en chrashen 


































































































Speleinde 
























Optionele regels 






Spreuken gebruiken 
















Tegenspreuk 
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