
1. Vechten met onecht. 

Begin 

Op de kaartjes zijn er hindernissen, figuren met elk hun macht. 
Voor iedere tegenfiguur is er een fiche met zijn krachten en zwakheden. 
Je hebt pionnen nodig en verschillende gewone dobbelstenen. 
Gooi eerst om te weten welke tegenfiguren er op de kaart komen. 

De tegenfiguren: Sterktes  Zwaktes  Inwoner  Overvalt   

Ziekte 
1 

Kan Verweerst breken Kan niet tegen 
Minburg 

Ellendïe Waarburg 

Armoede  
2 

+ Onrechtië 
Breekt Deugdarije 

Breekt bij 
Lovendankje 

Ellendïe Waarburg 

Eenzaamheid  
3 

+ Verweerst 
Breekt Zegenrijk 

Breekt bij 
Anderlandië 

Ellendïe Waarburg 

De zwartkijker 
4 

+ Vijland 
Breekt Tempellanderije 

Breekt bij 
Lovendankje 

Ellendïe Waarburg 

De thuisloze 
5 

+ Vijland 
Breekt Verweerst 

Breekt bij 
Minburg 

Ellendïe Waarburg 

 

Oorlog  
1 

+ Ellendië 
Breekt Tempellanderije 

Breekt bij 
Minburg 

Vijland Zegenrijk  

De paardenbril 
2 

+ Tempellanderije 
Breekt Waarburg 

Breekt bij 
Anderlandië 

Vijland Zegenrijk  

De concurrent 
3 

+ Onrechtië 
Breekt Deugdarije 

Breekt bij 
Lovendankje 

Vijland Zegenrijk  

De onverdraagzame 
4 

+ Ongeloofje 
Breekt Anderlandië 

Breekt bij 
Historia 

Vijland Zegenrijk  

De geweldenaar 
5 

+ Onrechtië 
Breekt Anderlandië 

Breekt bij 
Deugdarije 

Vijland Zegenrijk  

 

Oppervlakkigheid  
1 

+ Onrechtië 
Breekt Deugdarije 

Breekt bij 
Waarburg 

Ongeloofje  Tempellanderije 

De godspeler 
2 

+ Historia 
Breekt Waarburg 

Breekt bij 
Deugdarije 

Ongeloofje  Tempellanderije 

De verdachtmaker 
3 

+ Anderlandië 
Breekt Verweerst 

Breekt bij 
Vijland 

Ongeloofje  Tempellanderije 

De egosmeker 
4 

+ Zegenrijk 
Breekt Waarburg 

Breekt bij 
Anderlandië 

Ongeloofje  Tempellanderije 

De spotter 
5 

+ Lovendankje 
Breekt Waarburg 

Breekt bij 
Ellendië 

Ongeloofje  Tempellanderije 

 

De machtige 
1 

+ Minburg 
Breekt Historia 

Breekt bij 
Waarburg 

Onrechtïe Deugdarije 

De grijper 
2 

+ Ellendië 
Breekt Zegenrijk 

Breekt bij 
Verweerst 

Onrechtïe Deugdarije 

De blinde meeloper 
3 

+ Anderlandië 
Breekt Lovendankje 

Breekt bij 
Waarburg 

Onrechtïe Deugdarije 

De harteloze 
4 

+ Zegenrijk 
Breekt Verweerst 

Breekt bij 
Minburg 

Onrechtïe Deugdarije 

De profiteur + Tempellanderije Breekt bij Onrechtïe Deugdarije 



5 Beekt Minburg Waarburg 

Dit spel speel je met 2 of met 4. 
Als je met twee speelt dan is er één iemand die speler en één iemand die twee tegenfiguren speelt. 
Speel je met vier dan zijn er twee die spelen tegen twee spelers die elk twee tegenfiguren voor zich 
nemen. 
 
De tegenspeler kiest eerst uit welke twee landen zijn tegenfiguren zullen komen. 
Daarna gooit hij met een dobbelsteen. Gooit hij 1 tot 5 dan is de tegenfiguur onmiddellijk gekend. 
Gooit hij 6 dan mag hij zelf kiezen uit de tegenfiguren van dit land. 
Voorbeeld:  
De tegenspeler kiest voor de inwoners van Ellendië en Ongeloofje. 
Voor Ellendië gooit hij een 4: De zwartkijker zal gespeeld worden. 
Voor Ongeloofje gooit hij een 6: Hij kiest voor 2: de godspeler. Zo hoopt hij om Waarburg 
gemakkelijker te kunnen overvallen. 
 
De kaartjes worden twee maal gekopieerd, zo kan ieder die kaartjes zien. 
De speler(s) spelen met de witte markeerpionnetjes. De tegenspeler(s) kiezen twee verschillende 
kleuren. 
Een gekleurd markeerpionnetje wordt op de gekozen kaartjes gelegd zodat ieder goed kan volgen om 
welke tegenfiguren het juist gaat. 
We leggen de psalmenkaart in het midden en zetten 2 maal 6 tegenfiguren op die kaart, en wel op 
hun thuisland. 
8 witte pionnetjes komen op de andere landen, op elk land één. 
Als je met vier speelt mag je per land hoogstens 2 witte pionnen zetten om te beginnen. 
Voorbeeld: 
6 pionnetjes worden op Ellendië en 6 pionnetjes in een ander kleur worden  op Ongeloofje geplaatst. 
Op een symbool op de psalmenkaart kunnen maximum 2 pionnetjes geplaatst. 
 
Nu kan het spel starten. 

Landen bezetten 

Eerst moet de tegenspeler een land bezetten dat aangegeven is bij de sterkte. 
Dan moet je na dit land bezet te hebben een tweede land breken, dit is dit land ook bezetten. 
Van het moment dat het tweede land bezet is hoef je niet langer het eerste land bezetten. 
Daarna is het doel een overval te plegen op het beoogde land. 
Zorg er wel voor dat je nooit het land van je zwakte binnengaat. 
Voorbeeld: 
De pionnen van Ellendië proberen Vijland te bezetten, daarna kunnen ze richting Tempellanderije. 
Uiteindelijk willen ze Waarburg veroveren. De pionnen mogen wel niet doorheen Lovendankje. 
 
Als het eerste land niet langer bezet is maar er zijn nog pionnen in het tweede land dan mag er 
verder gestreden worden. Van zodra echter in het tweede land de pionnen weg zijn, moet het eerste 
land weer heroverd worden om opnieuw het tweede land binnen te kunnen. 

Pionnen verzetten. 

De speler en tegenspeler spelen om beurt. 
Om de pionnen te verzetten gooi je met een dobbelsteen. 
Je mag het aantal stappen verdelen over verschillende pionnen van dezelfde soort. 
De tegenspeler gooit twee maal om beide tegenfiguren aan bod te laten komen. 
 
Een pion kan nooit over een symbool waar twee pionnen op staan, tenzij er een pion bij is van de 
eigen speler (desnoods van de andere tegenfiguur als je de tegenspeler bent). 



 
Voorbeeld 

 
Dit is wel een druk bezet veld. Maar stel je voor: 
De eenzame blauwe wil je verzetten. Geen enkele van de aanliggende landen is het te vermijden 
land, gelukkig. 
Ik mag bijvoorbeeld 4 plaatsen verzetten: Ik kan niet over de twee witte pionnen. Wel over de twee 
groene, eveneens over de groene en witte, en ook over de twee blauwe. Ik kan zo toch nog net 

 bereiken, zijn 4 stappen zijn op. 
Ik mag dus over twee pionnen heen tenzij ze voor de tegenspeler beide wit zijn. Ik mag de pion wel 
niet bij een symbool zetten met twee pionnen op. 
Voor de speler met wit is de regel als volgt: Hij mag over elk bezet symbool als er maar een witte 
pion bij is. 
Je mag natuurlijk vooruit gaan waar geen pionnen in de weg staan. 
 
 

Pionnen bijverdienen. 

De gooi met je dobbelsteen om je pionnen te verzetten kan een tweede voordeel opleveren: soms 
kun je er pionnen bijverdienen. Die kan je plaatsen op een land waar er al een pion staat met 
hetzelfde kleur. 
 
Wanneer krijg je er een pion bij? 
De sleutel is de volgende: 

Bij het begin van het spel De speler: 
Gooi je een 4, 5 of 6 

De tegenfiguur: 
Gooi je een 5 of 6 

Als het eerste land verovert is 
van één van de tegenfiguren: 

Gooi en 5 of 6 Gooi een 5 of 6 

Als het tweede land gebroken 
is van één van de tegenfiguren : 

Gooi een 5 of 6 Gooi een 4, 5 of 6 

 
 
 
 
 



Aanvallen, verdedigen of op sleeptouw nemen. 

Elke pion of groep pionnen kan aanvallen tijdens de beurt van die speler. 
Dan moeten ze wel in het zelfde land staan van diegene die je aanvalt. 
 
Om aan te vallen gooi je met een dobbelsteen: Iedere pion kan dit apart. 
1 tot 3: de ander heeft het niet gevoeld. 
4: 1 slag, 5: 2 slagen, 6: 3 slagen. 
De aangevallene moet nu onmiddellijk verdedigen. Daarvoor gooit die met een dobbelsteen. 
4 tot 6: Je schild trekt op niets. 
1: één verdedigd; 2: twee verdedigd; 3: drie verdedigd. 
 
De sterkte van een pion is als volgt: 
De witte pion heeft een waarde van 2 
De andere pionnen hebben een waarde van 1 
Een tweede aanval met dezelfde pion in dezelfde beurt is niet toegestaan. 
Overwonnen pionnen worden van het speelveld weggenomen. 
 
De speler met wit kan ook kiezen om de andere pion naar zijn te vermijden land te zenden, dan is die 
pion vernietigd... 
Vooraf moet de speler dus beslissen wat hij doet: die pion aanvallen met één van zijn pionnen of 
hem op sleeptouw nemen. 
Als de speler beslist op sleeptouw te nemen, dan gooit hij de dobbelsteen en moet er in slagen die 
effectief weg te krijgen, anders is de beurt over voor je pion, en blijft de tegenstander gewoon staan. 
 
Elke pion kan tijdens een beurt één maal aanvallen of op sleeptouw nemen. 
Verdedigen doe je telkens aangevallen bent. 
 

Het verloop van een beurt. 

Een speler (of tegenspeler)  

 gooit om pionnen te verzetten en hopelijk tegelijk er bij te winnen... 

 Kan met elke pion 1 maal aanvallen of (indien je de witte pionnen verzet) kiezen om de ander 
op sleeptouw te nemen. 

 

Einde 

Als de tegenspeler uitgespeeld is of als een tegenfiguur zijn einddoel bereikt heeft met minstens 1 
pion als er geen witte pionnen te bespeuren zijn in dat land. 
 
 
  



2X 

Ellendië Eenzaamheid

3
overvalt:              

Waarburg

Met Verweerst 

breekt 

Zegenrijk

Breekt bij 

Anderlandië

Ellendië Ziekte

1
overvalt:              

Waarburg

Kan Verweerst 

breken

Breekt bij 

Minburg

Vijland de Paardenbril

2
overvalt:               

Zegenrijk

Met 

Tempellanderije 

breekt Waarburg

Breekt bij 

Anderlandië

Ellendië de Thuisloze

5
overvalt:              

Waarburg

Met Vijland 

breekt 

Verweerst

Breekt bij 

Minburg

Vijland
de Onverdraag-

zame

4
overvalt:               

Zegenrijk

Met Ongeloofje 

breekt 

Anderlandië

Breekt bij 

Historia

Ellendië de Zwartkijker

4
overvalt:              

Waarburg

Met Vijland 

breekt 

Tempellanderij

e

Breekt bij 

Lovendankje

Ellendië Armoede

2
overvalt:              

Waarburg

Met Onrechtië 

breekt 

Deugdarije

Breekt bij 

Lovendankje

Vijland de Concurrent

3
overvalt:               

Zegenrijk

Met Onrechtië 

breekt 

Deugdarije

Breekt bij 

Lovendankje

Vijland Oorlog

1
overvalt:               

Zegenrijk

Met Ellendië 

breekt 

Tempellanderij

e

Breekt bij 

Minburg

Vijland
de 

Geweldenaar

5
overvalt:               

Zegenrijk

Met Onrechtië 

breekt 

Anderlanderije

Breekt bij 

Deugdarije



2x 

Onrechtië de Profiteur

5
overvalt:           

Deugdarije

Met 

Tempellanderije 

breekt Minburg

Breekt bij 

Waarburg

Onrechtië de Harteloze

4
overvalt:           

Deugdarije

Met Zegenrijk 

breekt 

Verweerst

Breekt bij 

Minburg

Onrechtië
de blinde 

Meeloper

3
overvalt:           

Deugdarije

Met Anderlandië 

breekt 

Lovendankje

Breekt bij 

Waarburg

Onrechtië de Grijper

2
overvalt:           

Deugdarije

Met Ellendië 

breekt 

zegenrijk

Breekt bij 

Verweerst

Onrechtië de Machtige

1
overvalt:           

Deugdarije

Met Minburg 

breekt Historia

Breekt bij 

Waarburg

Ongeloofje de Egosmeker

4
overvalt:       

Tempellanderije

Met zegenrijk 

breekt 

Waarburg

Breekt bij 

Anderlandië

Ongeloofje de Godspeler

2
overvalt:       

Tempellanderije

Met Historia 

breekt 

Waarburg

Breekt bij 

Deugdarije

Ongeloofje de Spotter

5
overvalt:       

Tempellanderije

met Lovendankje 

breekt Waarburg

Breekt bij 

Ellendië

Ongeloofje
de 

Verdachtmaker

3
overvalt:       

Tempellanderije

Met Anderlandië 

breekt Verweerst

Breekt bij 

Vijland

Ongeloofje Oppervlakkigheid

1
overvalt:       

Tempellanderije

Met Onrechtië 

breekt 

Deugdarije

Breekt bij 

Waarburg



 


