
Samenvatting spelregels Rovers van de Noordzee
door boardgamegeekgebruiker Missp1ggy, versie 1.0 - Afbeeldingen: eigen foto's van het spelmateriaal.

Doel van het spel:

De meeste overwinningspunten (OP) halen. Het spel eindigt als:
1) Er nog 1 plunderveld bij de forten beschikbaar is,
2) er geen Walkuren (zwarte schedeltjes) meer op het bord
liggen, òf 3) de stapel offertegels leeg is. Iedere speler mag bij
na het bereiken van één van deze eindconditities nog een laatste
beurt spelen.

Opzetten:

• Leg neer: Speelbord, gesloten trekstapel
dorpelingkaarten, stapel gesloten offertegels met 3 open
tegels rechtsonder op bord, munten, proviand
(dichtgebonden zakken), 2 dobbelstenen.

• Per speler: 3 scorestenen op de 3 sporen, 2 munten, 1
zwarte viking (houten meeple), 1 schipkaart (referentiekaartje / markeerkaart 50+ 
punten), 5 dorpelingkaarten (kies 3 handkaarten, leg er 2 onderop trekstapel)

• Plaats alle buit (18 goud, 18 ijzer, 26 vee) en 18 Walkuren in zwarte trekzak. Plaats op alle
plundervelden blind het aantal items dat linksboven in het groene schildje aangegeven 
staat. Leg overgebleven items naast het bord. Plaats rechtsboven elk plunderveld een 
viking in de aangegeven kleur (grijs of wit)

• Plaats 3 zwarte vikingen in het dorp linksonder op het bord, één in elke cirkel bij alle 
gebouwen met een blauw kaart symbool: het poortgebouw, het raadhuis en de 
schatkamer. 

Symbolen, offertegels en kaarten

Overige regels:

• Zie reminders op je schipkaart: Aan het eind van je beurt mag je maximaal 8 proviand, 8 
munten, 8 kaarten op handen hebben. Leg aan het eind van je beurt teveel voorraad af. 
Het maximaal aantal ingehuurde dorpelingen / bemanningsleden in je schip is 5. Is je 
maximum bereikt? Leg dan een kaart af, voordat je een nieuw bemanningslid inhuurt.

• Je mag een viking (houten meeple) plaatsen of pakken van het bord, zonder de bijhorende
actie uit te voeren.

• Als je score op het gele overwinningsscorespoor voorbij de 49 komt, draai je je schipkaart 
om als reminder dat je score 50 punten hoger is dan aangegeven op het spoor.

• Op sommige velden mag alleen bepaalde kleur viking geplaats worden. Als dat het geval 
is, staat er een plaatje van de toegestane kleur viking bij de cirkel.

Spelverloop:

De speler die het hoogste aantal met 2 dobbelstenen gooit, begint. Daarna komt iedere speler in 
de richting van de wijzers van de klok aan de beurt.



Per beurt heb je de keuze uit 'werken' (twee acties in het dorp) òf 'overvallen'.

i) Werken (twee acties in het dorp)

Als je kiest voor 'werken' plaats je je viking (houten meeple) op een vrij veld linksonder op het 
bord, in het dorp. Je voert de actie uit die bij dat veld hoort. Daarna pak je een andere viking uit 
het dorp en voert de actie uit die bij dat tweede veld hoort.

Poortgebouw: Trek 2 dorpelingkaarten en neem deze op hand.

Raadhuis: Gebruik eenmalig de raadhuisactie van een kaart. Deze actie vind je 
rechts onderaan op elke kaart. Leg de kaart na gebruik op de aflegstapel.

Schatkamer: Leg 1 kaart uit je hand af en ontvang 2 munten OF leg twee kaarten
af en neem een goud (indien beschikbaar naast het bord)

Barakken: Huur een nieuw bemanningslid in. Betaal met munten en plaats de 
kaart open naast je schipkaart. De actie linksonderin is nu bruikbaar.

Wapensmid (grijze of witte viking):Betaal 1 ijzer om 2 stappen omhoog te gaan 
op het wapenuitrustingspoor. Of betaal 2 munten voor 1 stap omhoog. 

Molen: Ontvang proviand of goud, afhankelijk van kleur viking. 
zwart: 1 proviand; grijs 2 proviand; wit: 2 proviand òf 1 goud (naast bord) 

Zilversmid: Ontvang munten, afhankelijk van kleur viking.
zwart: 3 munten; grijs/wit: 2 munten

Langhuis (grijze of witte viking): Betaal 1 vee en ontvang 2 proviand OF koop een
offertegel: Betaal munten en/of buit en leg de offertegel gesloten voor je neer.

ii) Overvallen

Als je kiest voor 'overvallen' plaats je je (juiste kleur) viking op een vrij veld bij een 
nederzetting: haven, buitenpost, klooster of ford. Je zorgt dat je voldoet aan de voorwaarden van
het nederzetting: het minimale aantal bemanningslidkaarten (aangegeven als zwarte kaartjes), 
hoeveelheid proviand / goud.

• Betaal de gevraagde hoeveelheid proviand / goud.
• Je pakt de items (buit en/of Walkuren) en de viking van het plunderveld van je keuze.
• Voor elke Walkuur die je pakt: Leg 1 bemanningslidkaart af èn ga 1 stap omhoog op het 

zwarte Walkurenspoor voor elk verloren bemanningslid.

• Als je een haven overvalt: Ga 1 stap vooruit op het overwinningspuntenspoor.

• Als je een buitenpost, klooster of ford overvalt: Voeg behaalde overwinningspunten toe
op het overwinningspuntenspoor.*)

*)Overwinningspunten behalen bij   buitenpost  , klooster of ford  

Gooi het aantal aangegeven dobbelstenen (= aantal rode schildjes met vraagteken erop) en 
bereken je aanvalskracht. 
Aanvalskracht: gegooide dobbelstenen + kracht bemanningsleden (linksboven) + acties 

bemanningsleden (linksonder) + score op wapenuitrustingsspoor.

Kijk naar de voorwaarden van de nederzetting die je overvalt, om te zien of je 
overwinningspunten hebt gehaald. Het getal in het rode vaantje is de aanvalskracht die je 
minimaal moet halen om de bijbehorende overwinningspunten in het gele vaantje te scoren. 
Bepaal of en zo ja welke aanvalswaarde - overwinningspunten combinatie voor jou geldt.

Eindscore:

Iedere speler telt zijn behaalde overwinningspunten (OP) bij elkaar op. Deze overwinningspunten 
zijn herkenbaar als gele vaantjes: stand op het gele overwinningspuntenspoor + OP zwarte 
Walkurenspoor + OP rode wapenuitrustingsspoor + OP op gekochte offertegels + OP die bij 
sommige ingehuurde dorpelingen / bemanningsleden linksonder op de kaart staat + OP van je 
buit: 1 goud is 1 OP, 1 ijzer is 1 OP, 2 vee is 1 OP. Bij gelijke eindscore wint de speler die het 
hoogst staat op het Walkurenspoor, en anders de speler met de grootste wapenuitrusting.


