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INFORMATIE 

Genre:     Wargame/Miniature Battle Game 

Auteurs:    Stuart Mackaness et allii 

Uitgeverij:     Wayland Games 

Inhoud van de doos:    1 regelboek, 10 miniatuur figuurtjes, 

1 adventure card deck, 1 action card deck, 

18 Unit Formation, 4 dobbelstenen, fiches, 1 meetlat 

  



 

 

 

INLEIDING 

at gebeurt er als buitenaardse groeperingen een invasie op de aarde 

doorvoeren? Ondanks dat ze niet allemaal malafide bedoelingen hebben, 

wordt de geschiedenis zonder meer hertekend. Wat is de connectie met de 

mysterieuze vloeistof RJ-1027? Slechts twee vragen die alleen maar… Juist! Nog meer vragen 

oproepen. De antwoorden vind je alleen maar door dit spel te spelen! 

 

OVER HET REGELBOEK 

Met de aanpassingen, de FAQ’s online en de intussen vernieuwde pdf-versie, tonen de makers 

dat ze hoog inzetten op verduidelijking en verbetering. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen 

dat de veranderingen voornamelijk uitbreidingen inhouden, zodat spelers alles beter kunnen 

begrijpen. 

 

In het spel wordt er niet van ‘facties’ gesproken, maar van ‘Forces’. Die bestaan uit een of 

meer ‘Posses’, die op hun beurt zijn opgebouwd uit 1 of meer ‘Units’ en een ‘Boss’. In de doos 

vind je voor elke unit een zogenaamde ‘Unit Card’, waarop al de respectievelijke specificaties 

vermeld staan. Het design daarvan is verbluffend. 

 

 

 

SCENARIO’S EN FACTIONS 

Het spel bevat verschillende scenario’s en guidelines die allemaal duidelijkheid scheppen in het 

opstellen van de verschillende Forces. Elke Faction wordt uitgebreid besproken in het 

‘Rulebook’, je kunt dus onderbouwde keuzes maken! De ‘Outlaws’, ‘The Enlighted’, ‘de 

‘Watchers’ en de ‘Hex’ zijn trouwens maar enkele voorbeelden van Factions in deze game. 

  

W 



 

 

 

BESLUIT 

p de site zien we dat het spel  voor slechts £ 35.00 (omgerekend ongeveer € 40,_) 

van jou is. Hoe ze erin geslaagd hebben dit meesterwerk zo goedkoop te houden, 

zullen we allicht nooit weten.  

Met de coherente regels als basis, biedt het spel zeer veel mogelijkheden. Ook de strakke 

benamingen, de opbouw van de Forces en alle andere aspecten van dit unicum dragen bij tot 

het sterke geheel. Het spel is zeker geschikt voor beginners, terwijl de uitbreidingen zeker 

welgekomen zijn bij de ervaren war game player! 

AUTEURSRECHTEN 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Paladin Media Group. Het is toegestaan 

overeenkomstig te citeren overeenkomst de wet van 22 MEI 2005 hoofdstuk II Art. 3: Wet 

houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 

2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 

rechten in de informatiemaatschappij. Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze 

openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader 

van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voorzover 

zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. 
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