Hoofdstuk 7 : Varianten 2020.
7.1 De medium ronde
7 Wonders Armada: iedere speler draait zijn kaart random op A of B-kant.
Mangrovia: De Stone Area tegeltjes worden gebruikt. Trek random 8 uit de 16.
The River: borden zijn asymmetrisch, dus spelerskleuren worden GELOOT!
The Quest for El Dorado: The Golden Temples: De federatie loot de opstelling die voor elke tafel
hetzelfde is. Er wordt doorgespeeld tot iedereen op één na binnen is, punten zijn 4-3-2-1.
Las Vegas Royale: Er worden telkens exact 3 speeltafels geloot voor plaatsen 1-3. Je kan na het
schudden en loten een dobbelsteen gebruiken om per speeltafel de zijde te bepalen.
Minecraft: We spelen NIET met de beginnersvariant.
Hadara: De volgorde der kleuren wordt random bepaald en ook de spelersborden worden random
verdeeld, dus niet gekozen. De startspeler wordt elke era bepaald door de random verdeelde
startkaartjes, maar de op voorhand gelote zitvolgorde wordt gerespecteerd.
De kolonisten van Catan: Punten moeten niet meer uitgespeeld worden tijdens het spel.
Er wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen handels- en bouwfase.
Iedere tafel speelt hetzelfde door de federatie geloot bord.
De kwakzalvers van Kakelenburg: met de achterkant van de spelersborden (testbuisjes). De “set”
kaartjes wordt door de federatie geloot en is voor elke tafel hetzelfde, sets worden NIET gemixt.
De “tempo” regel om fiches tegelijkertijd één voor één te nemen doen we het ganse spel. Als
iemand na het trekken van een wit fiche beslist om dat terug te gooien, moet dat NIET eerst
aangevuld worden. Deze speler heeft vanaf dan een fiche minder liggen.

7.2 De lange ronde
Otys: De sponsortegeltjes komen op een random kant. De designer variant voor de “spy” actie
doen we NIET.
Caylus 1303: NIET de setup voor een eerste spel.
Die burgen von Burgund: Er wordt met alle expansies gespeeld BEHALVE “The Shields”
Iedereen krijgt dus een random bord 11a t/m 11f.
Iedere speler kiest tegelijkertijd (onafhankelijk) de startplaats van zijn bord.
Notre Dame: de extra personenkaarten worden met de originele gemixt. Aan de start van elke era
worden kaarten van de desbetreffende letter ad random geloot, deze worden getoond en daarna
terug geschud, de overige kaarten gaan uit het spel.
Im Jahr des Drachen: wordt gespeeld met de Chinese Muur én de supergebeurtenis.
Black Angel: wordt gespeeld met de “advanced rules”.
Rajas of the Ganges: met Navaratnas variant én Ganga module! Puntentelling: je telt je prestige
punten plus de helft van je geld, afgerond naar boven. Tie-breaker: zie reglement.
Startspeler is die met de laagste worp, bij gelijke stand de eerste op het briefje als tie-breaker.
Crystal Palace: De startspeler wordt bepaald door de gekozen dobbelstenen. Bij een identieke
keuze wint de eerste op het briefje als tie-breaker.
Teotihuacan: NIET met de set-up voor een eerste spel.
Er wordt WEL met de “Starting Tile Draft” variant gespeeld.
Er wordt NIET met de “Sudden Death” variant gespeeld.
Santa Maria: met beide varianten, dus B bord + monnik tegel invers gekozen en blauwe
dobbelstenen gezamenlijk gebruikt.

7.3 De korte ronde
Ausser Rand und Band: Startspeler is die met de laagste worp, bij gelijke stand de eerste op het
briefje als tie-breaker.
Ticket To Ride: er wordt steeds met het Japan-bord gespeeld.
Trans Europa & Trans Amerika: de federatie loot voor elk tornooi het bord. We spelen NIET met
de extra gebeurtenissen kaartjes.
Cartagena: er wordt doorgespeeld. Punten zijn 5-4-3-2-1 of 4-3-2-1.
Miyabi: Er wordt random met één van de 5 expansietegeltjes gespeeld.
Tricky Druids: er wordt doorgespeeld. Punten zijn 4-3-2-1.

