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 1 spelbord   35 transferspelers + 2 blessuretegels   24 trofeeën en 5 medailles  36 Basko-munten   4 specialisten 
  5 team-borden     

 
 

DE  
Een nieuwe basketbal-liga is opgericht. Elk seizoen kunnen de team-managers hun team  

beter maken door goede spelers van de transfermarkt te kopen. Leid jouw team naar de top!

VOORBEREIDING
een team-bord.

m 1 seizoen-balk  

11 miljoen Basko  

spelbord

  

∆ deelnemende team-
logo’s op 10 op het  

∆  Schud de 35 transferspelers en de 
2 blessuretegels  

∆  Bouw de Transfermarkt:

-

 
(Example: 4 teams ∆ minstens 5 munten)  

-
 

5 teams:  
 

4 teams:  
 

3 teams:  
 

2 teams:  

∆ -

Basko-voorraad  

∆ 4 specialisten 
en de medailles op 

∆ trofeeën op hun plek: 
5 teams:  
4 teams:  
3 teams:  
2 teams:

1

2

2
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SPELERS
waarde

soort
winst hij je team elk 

lengte 

Het is seizoen 3. Texas Snakes kocht zojuist  
Ave Rage, elk seizoen 3 waard (3 basketballen).

De andere “shooting guard” (SG, groene  
achtergrond), is Ta Lent, een veelbelovende  

jonge speler die elk seizoen beter wordt.
De “point guard” (PG, rode achtergrond) is aan 

het eind van zijn carrière. Als je hem niet wisselt 
voor seizoen 5, wordt en blijft zijn waarde 0.

TEAMS

-

In seizoen 3 is de sterkte van Texas Snakes 15. Want 
3+2+1+4+1 basketballen (speler-waardes) plus  
4 verschillende soorten spelers (4 kleuren) maakt 15.

PRIJZENKAST
-

Probeer de meest waarde-

In seizoen 1 eindigde Texas 
Snakes derde, in seizoen 2 
tweede. Dus Snakes heeft een 
bronzen en een zilveren trofee.

SEIZOEN

 1. Koop Spelers

A. Bied voor een speler

overbieden of passen

aangrenzend aan de seizoen-balk

C. Verschuif je team-logo op het sterkte-spoor
Schuif je logo om de huidige sterkte

 2. Win Trofeeën

 posities 
op het sterkte-spoor. speler 
beter

De Giraffes manager koopt de speler 
hierboven in de eerste veiling van het 
eerste seizoen. Hij plaatst de tegel op 
zijn team-bord op zijn “small forward” 
(SF, blauw) om hem te vervangen. De 
nieuwe speler heeft een waarde van 3 
(in plaats van 1), dus de sterkte van het 
Giraffes-team stijgt van 10 naar 12.

In het eerste seizoen 
bereikte 1 team een 

hogere sterkte dan de 
Giraffes, de an-

dere teams lager. De 
tweede plaats brengt 

de Giraffes de zilveren 
trofee dit seizoen.

In zijn 1e seizoen heeft deze speler waarde 3 (aantal 
basketballen), in zijn 2e seizoen waarde 4, dan 5, dan 4 en 

3 en uiteindelijk 2 in zijn 6e seizoen.

Veil eerst de eerst-geplaatste tegel.
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 3. Verdien Inkomsten
Basko-miljoenen, gelijk aan het aantal munten aangegeven bij 

je huidige 5 spelers

 4. Verschuif Seizoen-balk
1 seizoen omlaag

-

 5. Actualiseer Team-sterkte
Verplaats je logo op het sterkte-spoor om je huidige team-sterkte -

 6. Vul de Transfermarkt
Draai transferspelers om 

 7. Huur een Specialist of neem een Medaille

Voorbeeld:  Snakes en Giraffes delen de laatste plaats op het sterkte-spoor. Snakes’ langste speler is 2.08, Giraffes’ 2.17.  
Dan is Snakes lager in de sterkte-volgorde en kiest dus eerst. 

Elke specialist (en de medaille) kan maar 1 keer per seizoen gekozen worden. 

DE 4 SPECIALISTEN  (Je kan dit lezen zodra fase “7.” voor de eerste keer begint.)

maakt je team-sterkte 1 punt hoger tiebreaker -

andere

WANNEER?
spoor als je de Scheidsrechter net naar je team hebt gehaald, ga 1 punt omlaag op het sterkte-spoor als je de Scheidsrechter net hebt 

In het plaatje hierboven hebben de spelers waarde 3, 3, 1, 1 en 1 (de basketballen)
met 4 verschillende soorten spelers (de 4 kleuren). Dat maakt niveau 9+4 is 13 op het sterkte-spoor.

Het inkomen voor dit team is 
1+2+1+1+1 is 6 miljoen Basko.

Hier was het seizoen 3. Je schuift de seizoen-balk 1 rij 
omlaag om de pijlen te laten wijzen naar de speler-

waardes in het nieuwe seizoen: seizoen 4.

Roo Kie is een erg talentrijke 
jonge speler. Uitzonderlijk: 
Zijn eerste seizoen heeft hij 

geen waarde! Latere seizoenen 
is hij wel waardevol, dus je 

draait hem niet om. Dus zijn 
kleur (geel) en lengte tellen dit 

seizoen.

Stel dat er 3 team-managers 
in het spel zijn. Stop dan met 
het omdraaien van tegels 
zodra je 4 of 5 munten bij de 
spelerplaatjes ziet. Dus heeft 
de transfermarkt dit seizoen 
4 nieuwe spelers.
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Cwali

tel: 0640-893506Speel spellen met spelers uit de hele wereld op
www.mastermoves.eu

nieuwe speler kun je overbieden door hetzelfde te bieden 
be-

taal je 1 miljoen minder
WANNEER?

-
1 seizoen-vak omhoog

WANNEER?

rente op gespaard geld, met een 

WANNEER?

MEDAILLES

1 punt

BLESSURES (Je kan dit lezen zodra een blessuretegel verschijnt tussen de spelers op de transfermarkt.)

gezondheidskosten laagste
Alle andere managers betalen hun gekozen hoeveelheid

DE BESTE TEAM-MANAGER
“1. Koop Spelers”, “2. 

Win Trofeeën” en “3. Verdien Inkomsten”

huidige team-sterkte
trofee-punten

medaille
Basko

Je hebt de Spelermakelaar en het huidige hoog-
ste bod van een andere team-manager op een 
nieuwe speler is 4 miljoen Basko. Je biedt ook 4 
miljoen Basko. (Je moet 4 miljoen hebben om 
dit te doen.) Dat is genoeg om te overbieden. Als 
geen andere manager jou overbiedt, dan krijg je 
de speler voor 1 miljoen minder, dus betaal je 3 
miljoen Basko.

2 of 3 miljoen gespaard ∆ 1 miljoen rente
4 of 5 miljoen gespaard ∆ 2 miljoen rente

∆ 3 miljoen rente
8 of meer miljoen gespaard: ∆ 4 miljoen rente

5 teams 9 pt 6 pt 4 pt 2 pt
4 teams 7 pt 4 pt 2 pt
3 teams 5 pt 2 pt
2 teams  3 pt

-

Voorbeeld: 4 teams doen in het spel mee. Over 6 seizoe-
nen win je 1 gouden (7 punten), 2 zilveren (2x4 punten) en 
1 bronzen (2 punten) trofeeën, in totaal 17 punten. Je hebt 
1 medaille (1 punt), 8 miljoen Basko (1 punt) en je huidige 

team-sterkte is 22. Je totaalscore is 17+1+1+22 = 41.


