OORLOG

OORLOG

OORLOG

Je dreigt je grote
leger in te zetten
en de anderen
grijpen niet in. Pik
een aangrenzend
land naar keuze
in.

Je dreigt je grote
leger in te zetten
en de anderen
grijpen niet in. Pik
een aangrenzend
land naar keuze
in.

Je dreigt je grote
leger in te zetten
en de anderen
grijpen niet in. Pik
een aangrenzend
land naar keuze
in.

OORLOG

OORLOG

OORLOG

Succesvolle
aanval op een
buurland. Neem
het in.

Succesvolle
aanval op een
buurland. Neem
het in.

Succesvolle
aanval op een
buurland. Neem
het in.

OORLOG

OORLOG

OORLOG

Je hebt een nieuw
type straaljager tot
je beschikking. Je
bombardeert de
vijand. Deze raakt
een land kwijt.

Je nieuwe
radarsysteem ziet
de vijand
aankomen. Je
reageert en wint.
Pik een land naar
keuze in.

De productie van
tanks valt tegen
en je kunt niet al je
gebieden
succesvol
verdedigen. Je
raakt twee landen
kwijt.

OORLOG

OORLOG

OORLOG

Je leger houdt een
Blitzkrieg tegen
een land naar
keuze. Neem 2
landen over van
een ander.

Je nieuwe
straaljagers zijn
onzichtbaar voor
radar. Neem een
land naar keuze
in.

Hoera! Je hebt het
allergrootste leger.
Alle landen
leveren een land
bij jou in.

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

Je onderhandelt
samen met je
tegenstander. Je
tegenstander verliest
de atoombom, jij
verliest een
aangrenzend land.
Atoombom moet in
het bezit zijn om deze
kaart te spelen

Je onderhandelt
over de uitruil van
gevangen
spionnen. Wissel
spionkaarten met
een land naar
keuze.

Jullie
onderhandelen
over minder
nucleaire dreiging
in de wereld. Je
mag de atoombom
2 beurten niet
gebruiken

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

Je doet een
voorstel tot
gebiedsruil. Ruil
een gebied naar
keuze met een
ander land.

Jouw diplomaat
wordt uitgezet na
een schandaal.
Ruil blind een
kaart met een
ander land.

Jouw diplomaat
wordt uitgezet na
een schandaal.
Ruil blind een
kaart met een
ander land.

ATOOMBOM

ATOOMBOM

ATOOMBOM

Je bent een
nucleaire dreiging,
je eigen land kan
nu niet meer
veroverd worden.

Je bent een
nucleaire dreiging,
je eigen land kan
nu niet meer
veroverd worden.

Succesvol
gedreigd met een
atoomaanval. Je
krijgt een
diplomatiekaart
van een speler
naar keuze.

ATOOMBOM

ATOOMBOM

ATOOMBOM

Je hebt een
atoombom ingezet
tegen je vijand.
Deze verliest vijf
landen.

Je hebt een
atoombom ingezet
tegen je vijand.
Deze verliest vijf
landen.

Een test met een
atoombom gaat
gruwelijk mis. Sla
een beurt over en
leg een kaart naar
keuze af.

SPIONAGE

SPIONAGE

SPIONAGE

Je
veiligheidsdienst
wordt gehackt. Je
moet een beurt
overslaan om de
schade te
herstellen.

Je dubbelspion is
ontdekt en wordt
vergiftigd. Je raakt
een gebied kwijt.

Je wordt succesvol
berooft van
informatie. Het land
waartegen je deze
kaart speelt moet
zijn volgende kaart
aan jouw
verklappen

SPIONAGE

SPIONAGE

SPIONAGE

De chef van je
spionagedienst
wordt ontslagen
door de president.
Sla een beurt
over.

De moordaanslag
van je spion op
een vijandelijke
leider mislukt. Je
raakt al je
diplomatiekaarten
kwijt.

ECONOMIE

ECONOMIE

ECONOMIE

Beurskrach, je
belastinginkomen
loopt vors terug.
Je kunt je leger
niet betalen.
Verlaat een
veroverd land naar
keuze.

Door gunstige
handelsafspraken
verdien je enorm
veel geld. Wissel
een kaart naar
keuze met een
tegenstander.

Je vissers kunnen
niet meer de zee
op onder dreiging
van een
vijandelijke vloot,
gevolg is
hongersnood. Sla
een beurt over.

ECONOMIE

ECONOMIE

ECONOMIE

Hyperinflatie! Je
hebt geen geld
meer om je
bondgenootschap
te steunen. Leg al
je
bondgenootschapkaarten af

De olieprijs schiet
door het dak. Je
tanks en
vliegtuigen blijven
daardoor stil
staan. Je verliest
een land naar
keuze.

Je vindt in een
veroverd land
enorme hoeveelheden grondstoffen. Je krijgt
een kaart ‘oorlog’
uit de pot. (je mag

Je weet een belangrijk
persoon in de regering
van een ander land
over te halen voor jou
te spioneren. Wissel
uit de stapel
gespeelde kaarten
een kaart naar keuze

deze kaart alleen spelen)
als er al een oorlogkaart is
gespeeld

BONDGENOOTSCHAP

BONDGENOOTSCHAP

BONDGENOOTSCHAP

Je werkt samen
met de EU. Jullie
krijgen er beiden
twee landen bij.

Jij verklaart je een
bondgenoot van
Zuid-Korea.
Noord-Korea
verliest een land.

Rusland en China
werken samen
tegen de VS. De
VS moet een kaart
naar keuze
afleggen.

BONDGENOOTSCHAP

BONDGENOOTSCHAP

BONDGENOOTSCHAP

De EU-landen
krijgen onderling
fiks ruzie. De EU
raakt aan alle
teams een land
kwijt.

China, de EU en
Noord-Korea
keren zicht tegen
Rusland. Rusland
rijkt vier landen
kwijt.

De presidenten
van Noord-Korea
en de VS houden
en topontmoeting.
China verliest
macht en een
kaart naar keuze

INT.ORGANISATIES

INT.ORGANISATIES

INT.ORGANISATIES

Het Warschaupact
schaart zich
achter Rusland,
alle anders
spelers verliezen
een land.

In de VNveiligheidsraad
wordt een veto
uitgesproken. Je
mag de werking van
een gespeelde
diplomatiekaart
terugdraaien

De NAVO voert
een grote actie uit
tegen China.
China verliest drie
landen.

INT.ORGANISATIES

INT.ORGANISATIES

INT.ORGANISATIES

De Wereldbank
verklaart dat Iran
niet
kredietwaardig is.
Iran moet een land
afstaan.

Artsen Zonder
Grenzen
constateert de
uitbraak van
Ebola. Je raakt al
je landen in Afrika
kwijt.

Amnesty
constateert dat je
de mensenrechten
schendt. Sla een
beurt over en je
verliest een
oorlogkaart.

GESCHIEDE
NIS

GESCHIEDE
NIS

GESCHIEDE
NIS

De Koude Oorlog
breekt opnieuw
uit. Veel dreiging
maar geen oorlog.
Rusland en VS
beurt overslaan.

De Korea-oorlog
wordt hervat na
jarenlange
wapenstilstand!
De VS helpt ZuidKorea. Noord
verliest een land.

Je vloot wordt
overvallen net als
die van de VS
door Japan in
1941. Je verliest
een land aan de
kust.

GESCHIEDE
NIS

GESCHIEDE
NIS

GESCHIEDE
NIS

Opnieuw revolutie
in Iran. De
ayatollah wordt
afgezet. Iran moet
een beurt
overslaan.

Er wordt een
nieuw SALTverdrag
afgesloten.
Rusland en de VS
verliezen een
atoombom.

De EU wint de
nobelprijs voor de
vrede. De EU
verliest alle
oorlogkaarten.

