
Goed, het gebeurt niet vaak dat we previews doen, maar voor een 
keer breken we die regel eens. De reden is dat de eerste twee 
scenarioboeken voor Achtung! Cthulhu: Zero Point pas in januari in 
druk verschijnen, maar al beschikbaar zijn in PDF-formaat. We 
hebben de campagne dus nog niet zelf kunnen spelen, maar hebben 
beide PDF’s al doorgenomen en zijn onder de indruk van wat we 
hebben gezien. 

 

Three Kings – Zero Point Adventure 1  en Heroes of the Sea – Zero 
Point May 1940 vormen twee avonturen die elk apart te gebruiken 
zijn, maar ook deel vormen van een overkoepelende campagne die 
plaatsvindt tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Beide 
verhalen draaien rond de ‘Cthulhumythos’ die bedacht werd door de 
gotische horrorschrijver H.P. Lovecraft, maar verschijnen in 3 
vormen: eentje waarin de regels van Call of Cthulhu (zesde editie) 
gebruikt worden, eentje voor Trail of Cthulhu en eentje voor het 
Savage Worlds-systeem. Dat geen boek wordt uitgegeven waar drie 
verschillende regelsets in staan, zoals veel rollenspelen in het 
verleden nogal eens pleegden te doen, is een verfrissing. Zo kan je 
immers het boek kopen dat past bij jouw favoriete regelsyteem en 
hoef je niet te betalen voor onnodige pagina’s.  

 

In beide scenario’s wordt aangenomen dat de PC’s militairen zijn. Er 
worden dan ook 4 ‘pregenerated characters’ aangeboden die 
binnen die optiek passen, mogelijk 1 of 2 te weinig voor grotere 
groepen. Het siert de makers echter dat ze twee alternatieve 
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Achtergrond 

 

De War of the Twins begon in het oosterse keizerrijk Rokugan 
op dezelfde manier als dat het geval is met veel oorlogen: 
eerder toevallig en – vooral – ongelukkig. Aan de basis lag de 
Second Festering Pit, een portaal in het hart van de landen die 
gecontroleerd worden door de Scorpion Clan. De put ontstond 
in 1173, tijdens het slotgevecht in de Destroyer War, en 
verbindt Jigoku (de Hel) met Ningen-do (het Rijk der 
Stervelingen). Nadat een van de Inquisitors van de Phoenixclan, 
die belast was met het opsporen en vernietigen van maho 
(bloedmagie), samen met zijn entourage tijdens een 
ogenschijnlijke routine inspectie van de Second Festering Pit 
werd vermoord door de oni Haruno no Oni, volgde er een klacht 
voor het Keizerlijk Hof. De Scorpion Clan had de aanval namelijk 
zelf in scène gezet. Die demarche werd door de Scorpion Clan 
echter gezien als een aanval op hun eer. Al benaderden de leden 
van de Phoenix d Keizerin met de vraag om hun eer te 
verdedigen op het slagveld. Haar goedkeuring zou leiden tot een 
oorlog die vele levens zou kosten vooraleer Shiba Tsukimi, 
kampioen van de Phoenix Clan, en Bayushi Nitoshi van de 
Scorpion Clan jaren later de gevechten zouden beëindigen 
middels een persoonlijk duel... 

 

Wat is Honor and Treachery? 

 

The Legend of the Five Rings is een collectible card game, rollen-
spel en boardgame van Alderac Entertainment Group die 
plaatsvindt in het fictieve keizerrijk Rokugan. Dit Honor and 
Treachery is een prachtige ‘Learn to Play’-set die plaatsvindt 
tijdens de War of the Twins, een belangrijke periode in de ges-
chiedenis die vernoemd is naar de familieband tussen de leiders 
van de Scorpion Clan en de Phoenix Clan. De bedoeling is om 
nieuwe spelers wegwijs te maken in het systeem, waarvan enkel 
de regels zijn opgenomen die relevant zijn voor de bijgeleverde 
kaarten.  

 

Layout & artwork 

 

Net als de EE-doosjes is de erg mooie doos waarin beide ‘decks’ 
kaarten zich in bevinden erg stevig en voorzien van knappe 
illustraties. De doos wordt omringd door een dunnere 
kartonnen cover die ervoor zorgt dat de bovenkant niet per 
ongeluk op de grond of op een nog minder aangename 



oppervlakte valt terwijl je hem vervoert en bevat heel wat 
snoepgoed: een verhaalboek van maar liefst 63 pagina’s die 

meer licht werpt op de War of the Twins, een regelboek van 70 
pagina’s en twee stevige dozen waar de kaartspelen zich in 
bevinden. De doos van de Scorpion Clan toont Yogo Haruto aan 
de ene en Bayushi Notoshi aan de andere kant, terwijl Shiba 
Mitsushen en Shiba Tsukimi op die van de Phoenix prijken. 
Beide decks zijn opgebouwd uit al eerder uitgebrachte kaarten, 
gemengd met enkele nieuwe exemplaren die exclusief 
voorbehouden zijn aan deze set. Wat leuk is voor de fans, is dat 
de oude kaarten nieuwe illustraties en/of nieuwe sfeertekst met 
zich hebben meegekregen en dat bijna alle voorgestelde 
persoonlijkheden hier voor het eerst opduiken. De 
Phoenixkaarten bevatten veel volgelingen en spreuken, maar 
niet zoveel strategieën, terwijl de kaarten van de geniepige 
Scorpion Clan verschillende strategieën, enkele volgelingen en 
geen spreuken presenteren. 

 

Het spel 

 

De Legend of the Five Rings-cardgame bevat twee soorten 
kaarten: het Dynasty deck en het Fate deck. Spelers combineren 
deze kaarten met hun Stronghold en beginnende Holdings om 
hun tegenstander mee te verschalken. Eerst plaatst elke 
deelnemer zijn of haar Stronghold op tafel: de Towers of the 
Yogo voor Scorpion en de Sacred Temple voor Phoenix. Ook de 
Holdings van de respectievelijke spelers beginnen mee aan het 
spel: Bamboo Harvesters (dat gebogen begint) en Border Keep 
voor de Scorpion en Border Keep voor Phoenix. De reden 
waarom de Scorpionspeler met twee Holdings in het spel begint, 
is om te compenseren voor het feit dat Phoenix wegens een 
hogere Honorscore elk spel mag aanvangen. 

 



Elke speler plaatst ook nog 
twee andere stapels kaarten 
naast zich: de Dynastykaarten 
(Holdings en Personalities) links 
en het Fatedeck (Strategy, 
Followers en Spells) rechts. 
Daarna volgen er verschillende 
stappen: de Straightening 
Phase (waarop degene wiens 
beurt het is alle gebogen 
kaarten terug recht zet), de 
Events Phase (waarbij je de 
provincies die met het gezicht 
naar beneden liggen omdraait), 
de Action Phase (tijdens de 
welke de actieve speler een 
aantal gelimiteerde acties mag 
ondernemen), de optionele Attack Phase (waarop Personalities 
naar de provincies van de tegenstander kunnen gezonden 
worden om die te vernietigen), de Dynasty Phase (waarop je 
Holdings en/of Personalities in jouw provincie in het spel kunt 
brengen door hun Gold Cost te betalen) en de End Phase. 
Tijdens dat laatste gedeelte moet je een extra Fatecard trekken. 
Als er daardoor teveel kaarten in jouw hand terecht komen, 
moet je er bovendien enkele verwijderen.  

 

Tijdens de Action Phase kunnen Personalities worden voorzien 
van Followers of Spells uit jouw hand, zolang de nodige Gold 
Cost wordt betaald. Wanneer de daaropvolgende Attack Phase 
zich aankondigt, kan de agressor eenheden op een of meerdere 
‘slagvelden’ plaatsen, waarna de verdediger diezelfde plaatsen 
kan bevolken met zijn of haar eigen manschappen. Eerst worden 

de Battle Actions ondernomen, 
zoals het weven van spreuken. 
Vervolgens worden de 
Forcescores van alle 
Personalities en Followers die 
niet gebogen zijn opgeteld en 
vergeleken met die van de 
vijand. De kant met het 
hoogste Forcetotaal wint het 
gevecht op dat slagveld en 
vernietigt alle vijandelijke 
eenheden binnen het 
verdedigende leger. Als de 
totale Force ook nog eens 
groter is dan de Force van alle 
tegenstanders plus hun 
Province, wordt ook die 
Province weggevaagd.  

 

Goede observatoren die deze cardgame kennen, zullen wellicht 
opmerken dat niet alle statistieken op de kaarten gebruikt 
worden. Dat komt omdat dit echt wel een ‘instapset’ is, maar 
niets weerhoudt meer ervaren gamers er natuurlijk van om toch 
met de volledige regels te spelen. 

 

Conclusie 

 

Legend of the Five Rings: Honor and Treachery ziet er niet alleen 
prachtig uit, het is bovendien een uistekende set om de 
basisregels van het spel te leren. Bovendien werd een erg 
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boeiende periode uit de geschiedenis (de War of the Twins) 
gekozen, zijn de Personalities die hier worden gepresenteerd goed 
uitgekozen en spreken zowel de Phoenix als de Scorpion Clan tot 
de verbeelding van menigeen. Natuurlijk is het voor ervaren 
spelers veel leuker om alle regels te gebruiken, maar 
beginnelingen kunnen het daar wel wat moeilijk mee hebben, 
vooral als ze dit soort cardgames niet gewend zijn. Het volledige 
regelboek kan voor velen immers behoorlijk imponerend zijn en 
dan biedt een Learn to Play-set als deze zeker soelaas.  

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Fictie, regels en – vooral – bloedmooie kaarten, 
opgeborgen in zeer stevige en knap geïllustreerde 
dozen. Veel negatiefs kan je hier niet over melden. 

  

ABCDEFG HIJ 

  

Inhoud 62 pagina’s aan verhaal, een nog langer regelboek 
en een hoop kaarten die ofwel vernieuwd zijn ofwel 
nog nooit zijn uitgegeven. AEG geeft de fans hiermee 
zeker waar voor hun geld! 

  

ABCDEFG HIJ 

  

Regels Door verschillende opties weg te laten, is het 
regelsysteem van Honor and Treachery wat beperkter, 
maar wel uitstekend geschikt voor nieuwe spelers. 

  

ABCDEFGHI 

Score Een uitstekend cardgame dat net niet te moeilijk zal 
zijn voor nieuwe spelers en wellicht iets te simpel zou 
zijn voor ervaren gamers, ware het niet dat die laatste 
groep de uitgebreidere regels waarschijnlijk al uit het 
hoofd kan opsommen. 

  

ABCDEFGHI 


