LEEFTIJD

10+

Bewaar deze informatie zodat u zo nodig contact met ons kunt opnemen.
© 2018 Hasbro. Alle rechten voorbehouden.
Vervaardigd door: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Vertegenwoordigd door: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
Consumentenservice Benelux: Hasbro BV, De Entrée 240A, 1101 EE Amsterdam, Nederland.
Tel.: +31 20 800 4602. Email: Consumentenservice@Hasbro.nl

www.hasbro.nl
www.hasbro.be

2-6
SPELERS
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INHOUD:
Spelbord • 6 plastic legers met elk 40 infanteriespeelstukken, 12 cavaleriespeelstukken en
8 artilleriespeelstukken • 57 RISK-kaarten • Kaartendoos • 6 dobbelstenen • 6 legerkisten

Strategische evolutie — 60 jaar RISK
Het huidige RISK-spel was initieel een
Frans spel genaamd La Conquête du Monde
of ‘Verovering van de wereld’. Het spel kende
een groot succes in Frankrijk en vervolgens
over de hele wereld …

1957
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1959
Parker Brothers verwerft de rechten om
La Conquête du Monde aan te passen
voor de Verenigde Staten en brengt de eerste
Amerikaanse versie op de markt: RISK!
The Continental Game. Het spel is een succes
en wordt overal ter wereld gelokaliseerd.

RISK is zodanig populair dat de RISK-familie
pas na 27 jaar wordt uitgebreid. Het eerste
nieuwe spel van de reeks is het innovatieve en
grensverleggende Castle RISK.

1986

Ook in de recente versies van het spel is het innovatieve aspect
terug te vinden waardoor RISK wereldwijd succes kent. Spellen
zoals RISK Europe, RISK 2210 A.D. en RISK Legacy
voegen unieke elementen toe aan de klassieke formule en slagen
erin om het karakter van de originele versie in stand te houden.

1999
Acht jaar na de overname van Parker Brothers,
brengt Hasbro een verzamelaarseditie uit voor
de 40e verjaardag van RISK. Deze luxeversie
voorziet een speciale code waardoor elk spelbord
uniek is en luidt het begin in van een nieuw
tijdperk van creatief ontwerp voor RISK.

2015

2019
Zestig jaar na het begin is RISK nog steeds
een van de meest populaire en invloedrijke
strategische bordspellen van de wereld. Deze
speciale 60e verjaardagseditie brengt hulde
aan de geschiedenis van RISK en bevat
de originele spelregels van La Conquête
du Monde. Het is tijd om je eigen weg te
banen door de geschiedenis van RISK
en de wereld te veroveren!
3

Het doel van RISK is eenvoudig: verover het gebied van je vijanden door je troepen te verplaatsen en de strijd aan te gaan.
De dobbelstenen beslissen of je de vijand verslaat of het onderspit moet delven. Wanneer je alle vijandige troepen in een
gebied hebt verslagen, dan heb je dat gebied veroverd en sta je weer een stap dichter bij de verovering van de wereld.

INLEIDING

HOE GEBRUIK
JE DEZE SPELREGELS?

Er zijn vijf mogelijke speelwijzen:
Klassieke RISK (pagina 6)
Geheime missie RISK (pagina 13)
RISK for Two Players (page 14)
Capital RISK (pagina 15)
La Conquête du Monde (pagina 16)

Als je RISK voor het eerst speelt en je er alles
over wil weten, begin dan hier. Als je meteen
aan de slag wil met het klassieke spel, ga dan
naar pagina 6. Als je wil spelen volgens de
oorspronkelijke regels van La Conquête du
Monde, ga dan naar pagina 16.

HOE ZIET HET SPEL ERUIT ?
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Er zijn:
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Als jij de roze troepen in
handen hebt, bezet dan
24 GEBIEDEN
naar keuze.

Infanterie
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Indische Oceaan

Argentinië
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Sommige gebieden zijn
Centraal-Afrika
verbonden door een
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en sommige
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door een zeelijn.

NieuwGuinea
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6

Kamtsjatka

42 GEBIEDSKAARTEN
Op elk van deze kaarten staat de naam van een gebied
en een afbeelding van infanterie, cavalerie of artillerie.
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DE LEGERS
Er zijn 6 complete legers met elk drie soorten troepen:
Infanterie (1 troep waard), cavalerie (5 troepen waard) en artillerie
(10 troepen waard).
Je begint het spel met infanteriespeelstukken die je kunt inruilen voor
cavalerie- of artilleriespeelstukken naarmate je meer troepen krijgt
7
en om plaats
te besparen.

EUROPA

Noordwestelijke Staten

Jap
an

HET SPELBORD
De kaart op het bord is verdeeld in 42 gebieden verspreid
over zes continenten. De getallen aan de randen van
5 geven aan hoeveel troepen je krijgt voor elke
het bord
kaartenset die je inlevert. Atlantische
Oceaan
Alaska

DE DOBBELSTENEN
Je werpt met wit om aan te vallen en met zwart om te verdedigen. De zesde dobbelsteen is alleen voor La Conquête du Monde
(zie pagina 16 voor deze variant).
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Cavalerie = 5 troepen

Artillerie = 10 troepen

Cavalerie

Artillerie

Opmerking: de 13 geheimemissiekaarten worden alleen gebruikt
bij het spel Geheime missie RISK. Voor
alle andere spelvarianten moet je de
geheime-missiekaarten verwijderen.
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SPEL 1: Klassieke RISK (3–6 spelers)

In Klassieke RISK moet je de hele wereld veroveren ... en als laatste leger overblijven.
DOEL VAN HET SPEL

Al je tegenstanders elimineren en elk gebied op het bord bezetten.

OPSTELLING

1. Eerst kiest elke speler een leger. Bereken vervolgens op basis
van het aantal spelers hoeveel troepen elke speler krijgt bij
aanvang van het spel:

3 spelers

Elke speler begint met 35 infanteriestukken

4 spelers

Elke speler begint met 30 infanteriestukken

5 spelers

Elke speler begint met 25 infanteriestukken

6 spelers

Elke speler begint met 20 infanteriestukken

2. Elke speler werpt één dobbelsteen. De speler met

het hoogste resultaat plaatst één infanteriestuk op
een gebied naar keuze op het spelbord. Vervolgens
plaatst elke speler met de klok mee om beurt één
infanteriestuk op een onbezet gebied. Dit gaat zo
verder totdat de 42 gebieden ingenomen zijn.

3. Wanneer alle gebieden ingenomen zijn, plaatsen de

spelers om beurt nog een infanteriestuk op een gebied
dat ze reeds ingenomen hebben. Dit gaat zo verder
totdat de initiële infanteriestukken van elke speler op
zijn. (Opmerking: er geldt geen beperking voor het
aantal troepen dat je op een gebied kunt plaatsen. Je
kunt bijvoorbeeld veel troepen op een bepaald gebied
plaatsen en weinig troepen op de andere gebieden.
Zoals voor veel andere aspecten van RISK, ligt de
keuze bij jou.)

4. Schud vervolgens de gebiedskaarten (vergeet niet

om de geheime-missiekaarten te verwijderen) en plaats
ze met de waarde naar onderen naast het bord.

5. Nu ben je klaar voor je eerste speelbeurt. De speler die
de eerste troepen geplaatst heeft, begint.
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ZÓ SPEEL JE
Bij elke speelbeurt moet
je drie zaken doen,
in deze volgorde:

1. Nieuwe troepen krijgen

en op het bord plaatsen.

2. Aanvallen (als je dat wil).
3. Je troepen verplaatsen
(als je dat wil).

Laten we even dieper ingaan op elk van deze drie handelingen.

1. NIEUWE TROEPEN KRIJGEN

CONTINENTEN
Je zal ook nieuwe troepen krijgen voor elk
continent dat je bezit. (Om een continent te
bezitten, moet je alle gebieden ervan bezetten
bij aanvang van je speelbeurt.) Kijk naar het
pictogram van de continentbonus boven de
naam van elk continent op het spelbord om
precies te weten hoeveel nieuwe troepen je
krijgt voor elk continent. (Zie het voorbeeld
hieronder) Je kunt deze nieuwe troepen
plaatsen op een van de gebieden die je
reeds bezet.

Aan het begin van elke speelbeurt (ook de eerste) krijg je nieuwe troepen.
Dit is gebaseerd op:
A. Het aantal gebieden dat je bezet.
B. De waarde van de continenten die
je in handen hebt.
VOORBEELD:

GEBIEDEN
Tel eerst het aantal gebieden dat je momenteel
bezet en deel dat aantal door drie (houd geen
rekening met kommagetallen). Dit resultaat is
gelijk aan het aantal troepen dat je krijgt. Plaats
de nieuwe troepen op een of meerdere gebieden
die je reeds bezet. (Je kunt ze naar keuze
verdelen.)
Opmerking: bij elke speelbeurt krijg je altijd minstens
3 troepen, zelfs als je minder dan 9 gebieden bezet.

Je bezet 11 gebieden =
je krijgt 3 nieuwe troepen

Je bezet 14 gebieden =
je krijgt 4 nieuwe troepen=
Je bezet 17 gebieden =
je krijgt 5 nieuwe troepen

Pictogram continentbonus
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2. AANVALLEN
Nadat je de nieuwe troepen hebt geplaatst,
moet je beslissen of je al dan niet wil
aanvallen. Het doel bij een aanval is om
vijandelijke gebieden te veroveren door alle
vijandige troepen in het gebied te verslaan.
Deze gevechten worden gestreden door met de
dobbelstenen te werpen.
Als je beslist om aan te vallen:

• Je mag alleen gebieden aanvallen die met een
landgrens of zeelijn (een stippellijn) grenzen aan
een van jouw gebieden. Let wel: Alaska grenst
aan Kamchatka en kan Kamchatka aanvallen.
• Je mag slechts één gebied per keer aanvallen
en je mag slechts vanuit één gebied per keer
aanvallen.

• Je moet altijd over minstens twee troepen
beschikken in het gebied van waaruit je aanvalt.

• Na je eerste aanval kun je doorgaan met
aanvallen totdat je alle vijandelijke troepen hebt
geëlimineerd in het gebied of kun je aanvallen in
een ander gebied. Je mag zoveel gebieden als je
wenst aanvallen tijdens een speelbeurt en je kunt
bij elke speelbeurt aanvallen of niet. Jij beslist.
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WIE WINT HET GEVECHT?

HET GEVECHT

1. Neem eerst het aantal troepen waarmee
je wil aanvallen en duw ze over de
lijn tot in het verdedigingsgebied. Je
mag aanvallen met één, twee of drie
troepen, ook al heb je er meer dan drie
in een bepaald gebied.

 ees deze belangrijke regel indachtig:
W
je mag nooit een gebied leeg laten.
Je moet altijd minstens één troep
achterlaten om de wacht te houden.

Het blauwe leger heeft het gebied van het gele
leger aangevallen met twee troepen. Je ziet dat het
blauwe leger één troep heeft achtergelaten in het
oorspronkelijke gebied.

2. Vervolgens kiest de verdediger één of twee troepen om zijn gebied te

verdedigen. Behalve in La Conquête du Monde kan de verdediger in alle
spelvarianten slechts verdedigen met één of twee troepen, ongeacht het aantal
troepen in het gebied. De derde verdedigingsdobbelsteen wordt alleen gebruikt
in La Conquête du Monde. Zie pagina 16 voor meer informatie over deze
spelvariant. In tegenstelling tot de aanvaller kan de verdediger zijn laatste troep
inzetten; niemand hoeft de wacht te houden.

 pmerking: Hoe meer dobbelstenen je werpt, hoe groter je kans is om het
O
gevecht te winnen, ongeacht of je aanvalt of verdedigt. Dit gaat echter gepaard
met het risico om meer troepen te verliezen.

3. Nu begint het gevecht. De aanvaller werpt één witte dobbelsteen voor elke

aanvallende troep en de verdediger werpt één zwarte dobbelsteen voor elke
verdedigende troep. Beide spelers moeten de dobbelstenen tegelijk werpen.

Het is eenvoudig: leg de hoogste dobbelsteen van de aanvaller naast de
hoogste van de verdediger. Doe hetzelfde voor de op één na hoogste
dobbelsteenwaarde. Voor elke aanvalsdobbelsteen met een hogere waarde
verliest de verdediger een troep van het verdedigingsgebied. Voor elke
verdedigingsdobbelsteen met een hogere waarde verliest de aanvaller een
troep in het aanvalsgebied. (De verslagen troepen worden teruggeplaatst
bij je troepenvoorraad die niet op het bord staat.)
Als je een oneven aantal dobbelstenen hebt geworpen, wordt geen
rekening gehouden met de laagste getallen.
Opmerkingen:
• Bij gelijk spel wint de verdediger altijd.
• De aanvaller kan nooit meer dan twee troepen verliezen telkens
wanneer de dobbelstenen worden geworpen.
• Als de verdediger na de aanval één of meer troepen heeft in het gebied,
keren overlevende aanvalstroepen terug naar het gebied van waaruit ze
hebben aangevallen. De aanvaller kan echter opnieuw aanvallen als hij
dat wenst.

GEBIEDEN VEROVEREN

Als je alle vijandelijke troepen elimineert in een gebied, dan verover
je dat gebied en moet je alle troepen die het gevecht overleefden in
dat gebied houden. Je kunt ook meer troepen toevoegen vanuit het
aanvalsgebied als je dat wil.
Denk eraan:
• Je moet altijd minstens één troep achterlaten in het gebied van
waaruit je aanvalt.
• Je mag zoveel keer je wil aanvallen tijdens een speelbeurt, ook als je
eerste aanval niet geslaagd was. Jij bepaalt hoeveel keer je aanvalt
in welke gebieden.

VOORBEELD 1
DOBBELSTEEN VAN
DE AANVALLER

VOORBEELD 3

DOBBELSTEEN VAN
DE VERDEDIGER

Hoogste
paar

Hoogste
paar

Volgende
hoogste paar

RESULTAAT: de verdediger verliest 1 troep.

RESULTAAT: de aanvaller verliest 2 troepen.

VOORBEELD 2

VOORBEELD 4

Hoogste
paar

Hoogste
paar

Volgende
hoogste paar
RESULTAAT: de verdediger verliest 1 troep
en de aanvaller verliest 1 troep.

RESULTAAT: de verdediger verliest 1 troep.

EEN AANVAL BEËINDIGEN

Als je na je aanval minstens één gebied hebt veroverd, mag je de
bovenste gebiedskaart van de stapel nemen. (Zie pagina 5 voor
meer informatie over gebiedskaarten) Daarna kun je je troepen
verplaatsen.

3. JE TROEPEN VERPLAATSEN
Als je dat wenst, kun je op het einde van je speelbeurt je troepen
verplaatsen, ongeacht wat je daarvoor hebt gedaan. Je kunt je
troepen verplaatsen in een betere verdedigingspositie of om
toekomstige aanvallen voor te bereiden.
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Opmerking: je hoeft geen gevecht te winnen en ook geen
aanval uit te voeren om je troepen te verplaatsen. Je kunt
je troepen verplaatsen op het einde van elke speelbeurt.
Je mag zoveel troepen als je wil verplaatsen
tussen aangrenzende gebieden die jou toebehoren.
Niet-aangrenzende gebieden worden beschouwd als
verbonden als alle gebieden tussenin ook in jouw handen
zijn en dus een keten vormen. Je mag geen vijandelijke
gebieden passeren.
Denk eraan: als je
troepen verplaatst
naar een ander gebied,
moet je minstens één
troep laten staan om
de wacht te houden.
Wanneer je klaar bent
met de verplaatsing
van je troepen, is je
beurt voorbij en moet
je de dobbelstenen
doorgeven aan de
volgende speler.

EXTRA TROEPEN TOEVOEGEN
Naast de nieuwe troepen die je krijgt op basis van het aantal gebieden en
continenten dat je in handen hebt, kun je nog meer troepen krijgen door
gebiedskaarten in te wisselen.

GEBIEDSK AARTEN
Als je tijdens je speelbeurt vijandig
gebied verovert, mag je een
gebiedskaart van de stapel nemen.
(Je krijgt maar één kaart, ook al heb
je meerdere gebieden veroverd.)

Het rode leger heeft beslist om twee troepen te verplaatsen
naar India via een keten van verbonden gebieden die
toebehoren aan het rode leger.

Opmerking: alle
troepen die je verplaatst,
moeten op hetzelfde
gebied terechtkomen.

In alle speelvarianten behalve
La Conquête du Monde moet je
proberen om sets van drie kaarten
met de volgende combinaties te
verzamelen:
NOORDWESTELIJKE
STATEN

GROOTBRITTANNIË

ZUID-AFRIKA

MADAGASKAR

WESTEUROPA

Na inwisseling van de derde set is elke volgende set vijf
extra troepen waard. Zo zal de zevende set bijvoorbeeld
20 troepen waard zijn, de achtste 25 troepen, enzovoort.

Opmerking: als je in het begin van je beurt vijf of zes kaarten hebt, moet
je minstens één set inwisselen en mag je ook een tweede set inwisselen
als je er een hebt.
Plaats de setjes ingewisselde kaarten met de waarde zichtbaar onder de
rand van het spelbord om makkelijker bij te houden hoeveel er werden
ingewisseld. (Zie het voorbeeld hieronder)

Denk eraan: deze tabel geldt voor sets die door om het
even wie werden ingewisseld tijdens het spel. Als je
bijvoorbeeld de derde set van het spel hebt ingewisseld,
krijg je acht troepen, ook als het de eerste set is die je
inwisselt.

Eerste ingewisselde set = 4 troepen
1 met elk van de 3 troepenafbeeldingen

Tweede ingewisselde set = 6 troepen
Derde ingewisselde set = 8 troepen

NOORDWESTELIJKE
STATEN

GROOTBRITTANNIË

Vierde ingewisselde set = 10 troepen
Vijfde ingewisselde set = 12 troepen

3 kaarten met dezelfde troepenafbeelding
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KAMTSJATKA

Wanneer je een set van drie gebiedskaarten verzamelt,
mag je ze in het begin van je volgende speelbeurt
inwisselen voor nieuwe troepen. Je krijgt meer troepen
afhankelijk van het aantal ingewisselde setjes, ongeacht
wie ze heeft ingewisseld. (Zie de tabel hieronder)

2 met dezelfde troepenafbeelding
plus een jokerkaart

Zesde ingewisselde set = 15 troepen
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BONUS VOOR BEZETTE GEBIEDEN

Als op een van de drie kaarten die je inwisselt een gebied
staat afgebeeld dat jij bezet, krijg je twee extra troepen.
Je moet beide troepen op dat specifieke gebied plaatsen.

EEN TEGENSTANDER ELIMINEREN

Als je een tegenstander elimineert door zijn laatste
troep op het spelbord te verslaan, win je alle
gebiedskaarten die deze speler heeft verzameld.

• A
 ls je zes of meer kaarten wint, moet je onmiddellijk
voldoende sets inwisselen zodat je niet meer dan vier
kaarten overhoudt. Zodra je maar vier, drie of twee
kaarten meer hebt, moet je stoppen met inwisselen.
• A
 ls je minder dan zes kaarten wint, moet je wachten
tot het begin van je volgende speelbeurt om een set
in te wisselen.

• L
 et wel: je mag kaarten alleen inwisselen na een
gevecht als je een tegenstander elimineert en
voldoende kaarten krijgt om er zes of meer te hebben.
Anders kun je de kaarten pas bij aanvang van je
volgende speelbeurt inwisselen.

WINNEN

De speler die er als eerste in slaagt om elke tegenstander te
elimineren door de 42 gebieden op het bord te veroveren,
wint. Deze speler heeft de wereld veroverd en is nu de nieuwe
wereldleider!
Maak je geen zorgen als je je niet alle spelregels herinnert de
eerste keer. Amuseer je, blijf spelen en geniet van het spel!
Je zal het snel doorhebben en bij elk spel een beetje beter
worden. Binnen de kortste keren ben je een geniale militaire
bevelhebber!

Onthoud dat elke speelbeurt
bestaat uit drie handelingen:
1. Nieuwe troepen krijgen
2. Aanvallen (als je dat wil)
3. Je troepen verplaatsen
(als je dat wil)

SPEL 2: Geheime missie RISK (3 - 6 spelers)

In Geheime missie RISK moet je zo snel mogelijk een geheime missie volbrengen waarvan alleen jij op de hoogte bent.

DOEL VAN HET SPEL

Als eerste speler de geheime missie op je
geheime-missiekaart volbrengen.

OPSTELLING
1. Eerst kiest elke speler een leger. Bereken
vervolgens op basis van het aantal
spelers hoeveel troepen elke speler krijgt
bij aanvang van het spel.

2. Vervolgens wordt één speler verkozen

3 spelers

Elke speler begint met
35 infanteriestukken

4 spelers

Elke speler begint met
30 infanteriestukken

5 spelers

Elke speler begint met
25 infanteriestukken

tot generaal. De generaal neemt de
13 geheime-missiekaarten uit de
6 spelers
stapel kaarten. Als er minder dan zes
Elke speler begint met
spelers zijn, verwijdert de generaal
20 infanteriestukken
ook de geheime-missiekaarten voor
legerkleuren die niet gekozen werden
en plaatst hij ze in de doos. Als het
groene leger bijvoorbeeld door geen enkele speler wordt gekozen,
verwijdert de generaal de geheime-missiekaart voor dat leger.

3. Vervolgens schudt de generaal de geheime-missiekaarten en deelt
hij met de klok mee aan elke speler een kaart uit met de waarde
naar onderen. De rest van de geheime-missiekaarten wordt in
de doos geplaatst en niemand - ook de generaal niet - mag ze
bekijken.

4. Nu verwijdert de generaal de twee jokerkaarten uit de stapel
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gebiedskaarten, schudt hij de stapel en deelt hij alle gebiedskaarten
uit met de klok mee. (In een spel met 4, 5 of 6 spelers krijgen twee
spelers elk een extra kaart.) Deze kaarten vertegenwoordigen de

gebieden die elke speler zal bezetten bij aanvang van het spel.

5. Vervolgens plaatst elke speler een infanteriestuk op elk van de
aan hem toegewezen gebieden.

6. Wanneer alle 42 gebieden zijn ingenomen, mogen alle

spelers om beurt (beginnend bij de jongste speler) extra
infanteriestukken plaatsen op hun gebieden. Dit gaat zo verder
totdat de initiële infanteriestukken van elke speler op zijn.
(Opmerking: er geldt geen beperking voor het aantal troepen dat
je op een van je gebieden kunt plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld
veel troepen op een bepaald gebied plaatsen en weinig troepen
op de andere gebieden. Zoals voor veel andere aspecten van
RISK, ligt de keuze bij jou.)

7. De generaal verzamelt nu alle gebiedskaarten, voegt de twee

jokerkaarten toe aan de stapel, schudt de kaarten en plaats de
stapel met de waarde naar onderen aan de zijkant van het bord.

8. Nu ben je klaar voor je eerste speelbeurt. Elke speler werpt een
dobbelsteen en de speler met het hoogste resultaat begint.

WINNEN

De speler die het eerst zijn geheime missie volbrengt en de
geheime-missiekaart toont als bewijs, wint.

BELANGRIJKE OPMERKING: in Geheime missie RISK is het
mogelijk dat je je missie volbrengt met de (doorgaans onbedoelde) hulp
van een andere speler. Als je missie er bijvoorbeeld in bestaat om alle
gele troepen te vernietigen en een andere speler verwijdert de laatste gele
troep van het bord, dan heeft deze speler jou geholpen om je geheime
13
missie te volbrengen.

SPEL 3: RISK VOOR 2 SPELERS

RISK voor twee spelers wordt gespeeld zoals Klassieke RISK, met één belangrijke uitzondering: naast jouw leger en het leger van je tegenstander,
is er nog een ‘neutraal’ leger op het bord dat dienst doet als buffer tussen jou en je tegenstander.

DOEL VAN HET SPEL

Elimineer je tegenstander door al zijn gebieden te veroveren.

ZÓ SPEEL JE

1. Jij en je tegenstander kiezen elk een leger. Vervolgens kiest een
van jullie beiden een derde ‘neutrale’ legerkleur. Voorzie 40
infanteriestukken voor elk van de drie gekozen legers. Dit zijn
de troepen waarmee het spel zal beginnen.

2. Verwijder de geheime-missiekaarten en de twee jokerkaarten.

Schud de kaarten en verdeel de resterende kaarten met de waarde
naar onderen in drie gelijke stapeltjes: een voor jou, een voor je
tegenstander en een voor het neutrale leger. Elke speler, met inbegrip
van het neutrale leger, moet 14 kaarten krijgen.

3. Plaats nu je infanterie op elk van de 14 gebieden volgens de

kaarten die je hebt gekregen. Je tegenstander doet hetzelfde. Plaats
vervolgens op elk van de 14 gebieden één neutraal infanteriestuk
volgens de kaarten van het neutrale leger.

4. Wanneer elk grondgebied op het bord is ingenomen, plaatsen jij
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en je tegenstander om beurt jullie resterende troepen: plaats twee
troepen op een gebied in jouw bezit OF telkens één troep op twee
van je gebieden totdat je 40 initiële infanteriestukken op zijn. Plaats
vervolgens om beurt één neutrale troep op een neutraal gebied naar
keuze om een mogelijke opmars van je tegenstander te blokkeren. Ga
zo door totdat de 40 initiële infanteriestukken van het neutrale leger
op zijn.

5. Voeg na plaatsing van alle infanteriestukken de twee

jokerkaarten weer toe aan de stapel met gebiedskaarten,
schud de kaarten en begin te spelen. De rest van het RISKspel met twee spelers verloopt zoals bij Klassieke RISK.

AANVALLEN

Wanneer jij aan de beurt bent, mag je elk gebied aanvallen dat
aan een van jouw gebieden grenst of eraan verbonden is met
een zeelijn. Wanneer je een neutraal gebied aanvalt, werpt
je tegenstander de dobbelstenen om het neutrale gebied te
verdedigen.
Het neutrale leger mag niet aanvallen en krijgt geen
versterking tijdens het spel.

WINNEN
Elimineer je tegenstander door al zijn gebieden te veroveren
om te winnen.
Je hoeft het neutrale leger niet te elimineren. Neutrale
troepen worden echter doorgaans geëlimineerd voor het einde
van het spel. Als dat gebeurt, speel je voort totdat een speler de
andere verslaat.

SPEL 4: CAPITAL RISK (3—6 spelers)

Capital RISK is een kortere versie van Klassieke RISK voor spelers die sneller willen spelen of die gewoon een andere versie van RISK
willen proberen. Lees eerst alle spelregels voor Klassieke RISK voordat je Capital RISK speelt.

DOEL VAN HET SPEL

Alle hoofdkwartieren van je tegenstanders veroveren zonder de
controle over je eigen hoofdkwartier te verliezen.
ZÓ SPEEL JE

1. Stel je troepen op zoals bij aanvang van een spel Klassieke

RISK en kies een van je gebieden als hoofdkwartier (zonder
je keuze bekend te maken). Zoek de gebiedskaart voor het
gebied dat je hebt gekozen (zonder het bekend te maken) en
plaats de kaart voor je met de waarde naar onderen.

2. Nadat iedereen om de beurt een hoofdkwartier heeft

gekozen, keren alle spelers hun kaart om met de waarde
naar boven zodat de locatie van hun hoofdkwartier
zichtbaar wordt.

Daarna begint het spel. Het spel verloopt zoals Klassieke RISK,
met twee uitzonderingen:

• Als je het hoofdkwartier van een tegenstander verovert,
plaats je de kaart van het veroverde hoofdkwartier voor je
met de waarde naar boven als bewijs van je verovering.
• Als jouw hoofdkwartier wordt veroverd door een
tegenstander, lig je niet uit het spel. Geef je kaart
aan de tegenstander en speel verder.

• Je mag geen hoofdkwartierkaart gebruiken in
een kaartenset die je inwisselt. Het is beter om de
hoofdkwartierkaarten apart te houden van de andere kaarten
die je krijgt tijdens het spel, om verwarring te vermijden.
• Je mag je hoofdkwartier weer opeisen door het weer te
veroveren van de tegenstander die het had ingenomen.

WINNEN
Om te winnen, moet je als eerste alle hoofdkwartieren van
je tegenstanders veroveren (zonder de controle over je eigen
hoofdkwartier te verliezen).

Indien gewenst kan het spel worden ingekort:

4 spelers:
verover het hoofdkwartier van 2 tegenstanders zonder
de controle over je eigen hoofdkwartier te verliezen.

5-6 spelers:
verover het hoofdkwartier van 3 tegenstanders zonder
de controle over je eigen hoofdkwartier te verliezen.
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SPEL 5: La Conquête du Monde (3–6 spelers)

In La Conquête du Monde moet je net zoals in Klassieke RISK de hele wereld veroveren. In deze variant begint het spel anders en starten niet alle spelers
op gelijke voet. Zowel het aantal gebieden in het bezit van de spelers als het aantal troepen dat spelers krijgen, wordt bepaald door de dobbelstenen!

DOEL VAN HET SPEL
Al je tegenstanders elimineren en elk gebied op het bord
bezetten.
OPSTELLING

1. Eerst kiest elke speler een leger en werpt hij een dobbelsteen. De

speler met het hoogste resultaat mag eerst, daarna komt de speler
met het volgende hoogste resultaat, enzovoort. Het kan handig
zijn om te gaan zitten in de volgorde van het hoogste naar het
laagste resultaat, zodat de speelbeurten voor de rest van het spel
met de klok meegaan.

2. V
 ervolgens wordt één speler verkozen tot generaal. De generaal

deelt gebieden uit aan de andere spelers tijdens de voorbereiding.
De generaal verwijdert de twee jokerkaarten uit de stapel
met gebiedskaarten en plaatst de stapel in het midden van
het speelvlak. Daarna verwijdert de generaal de 13 geheimemissiekaarten uit de stapel kaarten. Deze kaarten worden alleen
gebruikt bij Geheime missie RISK (zie pagina 13).

3. De eerste speler werpt een dobbelsteen. De generaal geeft deze

speler van bovenaan de stapel met gebiedskaarten een aantal
kaarten dat overeenstemt met de waarde van de dobbelsteen en
de speler mag evenveel troepen van de gekozen kleur nemen. De
symbolen op de gebiedskaarten hebben geen betekenis op dit punt.
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4. De gebieden op de kaarten stemmen overeen met gebieden op de
5.

kaart. Spelers moeten één troep plaatsen op elk van hun gebieden.
De spelers houden hun gebiedskaarten met de waarde naar boven
totdat iedereen al zijn troepen heeft geplaatst.
 anneer de eerste speler de initiële troepen heeft geplaatst, is de
W
speler met de volgende initieel geworpen waarde aan de beurt.
De dobbelsteen wordt opnieuw geworpen om te bepalen hoeveel
gebieden en troepen de speler krijgt.

6. De voorbereiding gaat op deze wijze verder totdat alle gebieden

verdeeld zijn. Als een speler een hoger cijfer werpt dan het aantal
resterende gebieden, krijgt hij de resterende gebieden en een troep
voor elk nieuw gebied.

Neem een gebiedskaart bovenaan de stapel bij aanvang van elke
speelbeurt.

Je krijgt ook een gebiedskaart voor elk gebied dat je verovert tijdens
je speelbeurt, net zoals in Klassieke RISK. Net zoals in Klassieke
RISK kun je setjes gebiedskaarten inwisselen voor meer troepen.

In La Conquête du Monde kun je alleen setjes met kaarten van de drie
afzonderlijke troepenafbeeldingen inwisselen. Net zoals in Klassieke
RISK kunnen jokerkaarten worden ingezet ter vervanging van elke
troepenafbeelding. In tegenstelling tot Klassieke RISK kun je geen
set van drie kaarten met dezelfde troepenafbeelding inwisselen voor
meer troepen.
NOORDWESTELIJKE
STATEN

GROOTBRITTANNIË

ZUID-AFRIKA

7. Plaats nu de jokerkaarten terug in de stapel met gebiedskaarten,

schud de kaarten en plaats de stapel met de waarde naar onderen
naast het bord.

8. Nu ben je klaar om te beginnen. De speler die de eerste troep
geplaatst heeft, speelt als eerste en krijgt in de eerste plaats
troepen.

ZÓ SPEEL JE
Het spel verloopt verder zoals in Klassieke RISK (zie pagina 6), maar
er zijn een paar belangrijke verschillen in La Conquête du Monde:

3 kaarten met dezelfde troepenafbeelding. In La Conquête du Monde kan deze
combinatie van troepenafbeeldingen niet worden ingewisseld voor meer troepen.

GEVECHTEN

Verdedigers kunnen drie dobbelstenen gebruiken voor verdediging
als ze drie of meer troepen hebben op een gebied dat wordt
aangevallen. Als ze twee troepen hebben, kunnen ze twee
verdedigingsdobbelstenen gebruiken of één dobbelsteen als ze één
troep hebben.

OORLOGSNEUROSE

Bij het verplaatsen van je troepen mag je alleen legers
verplaatsen die deze speelbeurt niet hebben deelgenomen
aan gevechten. Je mag deze legers verplaatsen als ze
verbonden zijn door andere gebieden die van jou zijn
en als er zich geen vijandelijke gebieden in de weg
bevinden. Denk eraan: als je troepen verplaatst naar een
ander gebied, moet je minstens één troep laten staan.

AANVANKELIJKE IMMUNITEIT

Aanvankelijke immuniteit is een speciale regel die
spelers beschermt bij aanvang van het spel. Geen
enkele speler kan worden geëlimineerd tot na de vierde
speelbeurt van de eerste speler. Een speler die nog slechts
één gebied heeft, is veilig tot aan dit punt. Hij kan zijn
gebied versterken en andere spelers aanvallen om het
gevecht in zijn voordeel te doen keren!

WINNEN
De speler die er als eerste in slaagt om elke tegenstander te
verslaan door de 42 gebieden op het bord te veroveren, wint.
Deze speler heeft de wereld veroverd en is nu de nieuwe
wereldleider!
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NUT TIGE TIPS EN STRATEGIE

Houd in alle RISK-spellen rekening met deze vier tips voor je spelstrategie:

1. Verover volledige continenten: dat levert je meer troepen op.
2. Houd je vijanden in het oog: als ze hun aanwezigheid versterken
op aangrenzende gebieden of continenten, is het mogelijk dat ze
een aanval plannen. Wees op je hoede!

3. Versterk de grenzen met vijandige gebieden om je beter te kunnen
verdedigen tegen aanvallen van buren.

4. Zet je troepen weloverwogen in, ongeacht hoeveel je er krijgt

bij aanvang van je speelbeurt. Gebruik ze om aanvallen voor te
bereiden of om je te verdedigen tegen aanvallen. Het is een goede
militaire strategie om een goede versterking te voorzien door
je troepen te plaatsen op gebieden die grenzen aan vijandelijke
gebieden.

om een of meerdere gebieden te veroveren tijdens een speelbeurt.
Een aanval begint wanneer je de dobbelstenen werpt en eindigt
wanneer je beslist om te stoppen, eventueel troepen verplaatst
en de dobbelstenen doorgeeft naar de speler links van je.

V. Hoeveel keer mag ik aanvallen tijdens een speelbeurt?
A. Tijdens een speelbeurt mag je aangrenzende gebieden zoveel
keer aanvallen als je wil, op voorwaarde dat je minstens
twee troepen hebt in het gebied van waaruit je aanvalt.
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gekozen door een speler) of strookjes papier om je legeruitgaven bij te
houden.

V. Hoeveel gebiedskaarten kan ik winnen in één enkele speelbeurt?
A. Je kunt slechts één gebiedskaart krijgen per speelbeurt, ongeacht hoeveel

gebieden je verovert op het einde van je beurt. Wanneer je echter gebieden
van een verslagen speler verovert krijg je de kaarten van deze speler.

VEELGESTELDE VRAGEN
V. Wat is een aanval precies?
A. Een aanval is een of meerdere gevechten die worden geleverd

V. Wat als ik geen troepen meer heb?
A. Je mag troepen van een andere kleur gebruiken (een kleur die niet werd

V. Wanneer moet ik stoppen met aanvallen en mijn speelbeurt
beëindigen?

A. Om te winnen, moet je aanvallen en gebieden veroveren. Dit

betekent echter niet dat je bij elke speelbeurt elk aangrenzend
gebied moet aanvallen. Hoe langer je aanvalt, hoe meer troepen
je kunt verliezen. Daardoor raak je meer verspreid en word je
kwetsbaarder. Hoe meer gebieden je bezet, hoe minder troepen
je op elk gebied zal hebben. Dit kan het je tegenstanders
gemakkelijker maken om je gebieden te veroveren en je
misschien zelfs te elimineren.

V. Hoe werkt aanvankelijke immuniteit in La Conquête du Monde?
A. Aanvankelijke immuniteit is van toepassing als je nog maar één gebied
en één troep overhebt vóór de vierde speelbeurt van de eerste speler:

• Je kunt niet worden verslagen terwijl je je laatste gebied verdedigt met je
laatste troep.

Als de eerste speler bijvoorbeeld aan zijn derde
speelbeurt begint en je nog maar één troep overhebt
op je laatste gebied, dan geniet je aanvankelijke
immuniteit.
Nu zijn de volgende regels van toepassing:

• Het gevecht is voorbij en je kunt niet meer
worden aangevallen. De speler die jou aanviel,
mag wel nog andere spelers aanvallen.
• Als jij aan de beurt bent, mag je nog altijd je
enige resterende gebied versterken.

• Je mag nog andere spelers aanvallen om hun
gebieden te veroveren tijdens je speelbeurt.

• Aanvankelijke immuniteit stopt nadat de eerste
speler zijn vierde speelbeurt heeft gespeeld.

• Je kunt al je andere troepen verliezen op dat laatste gebied, maar wanneer
alleen je laatste troep overblijft, is het gevecht afgelopen en kun je niet
meer worden aangevallen.

19

