
Samenvatting spelregels “Australia”

actie omschrijving voorwaarden opmerkingen
Vliegen Plaatsen van het vliegtuig in een

regio (hier mogen enkel rangers
worden geplaatst)

- industriefiche omdraaien
- molen op het fiche?

→ molen doordraaien
→ molen plaatsen in regio

Kaart uitspelen.
Plaatsen van rangers op één basis
in een regio (of aanvullen).
Dollars nemen.

- enkel mogelijk in de regio waar het vliegtuig staat
- kleur op kaart moet corresponderen met kleur regio

(anders 3 dollar betalen)

Plaatsen rangers

(eventueel gecombineerd met…)
Plaatsen van rangers op het
rangerspoor.

- enkel mogelijk wanneer het vliegtuig in de
(naburige) regio van de molen staat en rangers
geplaatst kunnen worden in een basis in de regio
waar de molen staat.

- minder rangers plaatsen is toegestaan
- geen ranger plaatsen? → 2 punten
- aansluitend direct een nieuwe kaart

trekken

Rangers
terughalen

Terug in eigen voorraad nemen
van rangers

- enkel mogelijk uit de regio waar het vliegtuig staat
- maximaal 4 rangers

- rangers mogen uit verschillende
basissen komen

Verplaatsen
rangers

Verplaatsen van één ranger van
een basis naar een andere basis op
het bord.

- 4 dollar betalen - eenmalig mogelijk als extra actie
- vliegtuig hoeft niet in die regio te

staan

waardering vind plaats wanneer… score opmerkingen
Industrie - aantal rangers in regio = getal

op fiche
Natuurreservaat - alle basissen in regio zijn

bezet

- speler die waardering initieert: 3 punten
- elke ranger op landbasis: 1 punt
- elke ranger op zeebasis: 2 punten

- fiche gaat naar molenspoor

Molenspoor - alle velden op molenspoor zijn
bezet

- 1e plaats: 1,0 x punten op molen
- 2e plaats: 0,5 x punten op molen
- 3e plaats: 0,25 x punten op molen

- fiches gaan uit het spel
- helft van de rangers van bovenaf

gezien gaan terug naar spelers
- bij gelijke stand is speler met hogere

positie op het spoor in het voordeel
- afrondingen altijd naar beneden

Aan het einde van het spel volgt een extra rangerspoor-waardering. Alle dollars zijn 1 punt waard.
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