
SPEELMATERIAAL
48 Landschapskaarten 
 2 Gelijke sets van ieder 24 kaarten met een rode en zwarte achterkant 

  ...             ...           
14 Romeinen 
 7 Rode en 7 zwarte Romeinen 

  

DOEL VAN HET SPEL
In Limes bouwt iedere speler zijn eigen landschap van 16 kaarten en zet zijn Romeinen in. Afhankelijk van het type landschap, oefent de Romein een 
bepaald beroep uit en levert aan het einde punten op. De speler met de meeste punten wint.

VOORBEREIDING
Kies een kleur en pak de bijbehorende landschapskaarten en Romeinen. De oudste speler is de spelleider. Hij schudt zijn kaarten en legt ze verdekt neer. 
De andere speler sorteert zijn kaarten op nummer (1-24), zodat hij ze later gemakkelijk kan vinden. Hij legt zijn stapel open voor zich neer. Beide spelers 
leggen hun Romeinen naast hun stapel kaarten.

SPELVERLOOP
Het spel bestaat uit 16 ronden. Iedere ronde worden de volgende acties uitgevoerd:
1. Kaart pakken
2. Kaart aanleggen
3. Romein plaatsen  of bewegen.

1. Kaart pakken
De spelleider pakt de bovenste kaart van zijn stapel. Hij draait hem om en leest het nummer van de kaart hardop voor. Deze kaart is de actuele kaart van 
deze ronde. De andere speler zoekt de kaart met ditzelfde nummer uit zijn stapel. 



2. Kaart aanleggen
Iedere speler bouwt zijn eigen landschap. In de eerste ronde legt je de actuele kaart als startkaart van je 
landschap voor je op tafel. Alle andere kaarten moet je zodanig aanleggen dat ze horizontaal of verticaal met 
minimaal één complete zijde aan een kaart grenzen die al op tafel ligt. De actuele kaart mag je roteren, voordat 
je hem aanlegt. 

Grootte van het landschap
Let er bij het aanleggen van kaarten op, dat het landschap niet hoger of breder dan 4 kaarten mag worden. Aan het 
eind van het spel heeft iedere speler dus een landschap van 4x4 (=16) kaarten voor zich liggen.

Velden
Iedere kaart heeft vier velden. Elk veld bestaat uit akker, water, bos of rots met toren. Op sommige velden staan ook nog vissershutten afgebeeld die 
met een blauw dak gemarkeerd zijn.

Akker Water Bos Rots met toren

Vissershut

Gebieden
Voor akker-, water- en bosvelden geldt: horizontaal of verticaal aan elkaar grenzende velden van het hetzelfde 
landschapstype vormen samen één gebied. Een gebied kan ook uit één veld bestaan (als er geen velden van 
hetzelfde landschapstype aan grenzen).
De rotsvelden met toren zijn speciaal: Elk van deze torenvelden geldt altijd als een apart gebied. Ook als er andere torenvelden aan grenzen.

3. Romein plaatsen of bewegen
Nadat je een kaart gelegd hebt, mag je 1 Romein plaatsen of 1 Romein bewegen.

Plaatsen 
Pak 1 Romein uit je voorraad en plaats hem op één van de vier velden van de actuele kaart.
Per landschapstype oefent de Romein een ander beroep uit:
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Akker � boer Water � visser Bos � Houthakker Toren � Wachter 



Bewegen 
Als je geen Romein plaatst, mag je 1 Romein bewegen die al op je landschap staat. Je mag deze Romein naar een 
gebied bewegen, dat horizontaal of verticaal grenst aan het gebied waar de Romein staat. Beweeg de Romein 
naar een willekeurig veld in dit aangrenzende gebied. Uiteraard verandert het beroep dat de Romein uitoefent, 
als je hem naar een ander gebied verplaatst. 
Je mag meerdere Romeinen in hetzelfde gebied hebben staan.
Het is niet verplicht een Romein te plaatsen of te bewegen.
Zodra iedere speler zijn kaart aangelegd heeft en zijn Romein heeft geplaatst of bewogen, is de ronde afgelopen. De spelleider begint een nieuwe ronde, 
door een nieuwe kaart te trekken.

EINDE
Het spel eindigt na 16 rondes. Iedere speler heeft nu (4x4=) 16 kaarten voor zich liggen. De overige 8 kaarten worden niet meer gebruikt en spelen bij de 
puntentelling geen rol.

PUNTENTELLING
Afhankelijk van hun beroep leveren de Romeinen de volgende punten op:

Belangrijk:  Per gebied levert maar 1 Romein punten op. Staan er meerdere Romeinen in 1 gebied, dan leveren de andere Romeinen geen punten op. 
Om het tellen te vergemakkelijken, kun je het beste doortellen en elke Romein die je geteld hebt, plat neerleggen. Iedere speler telt al de punten van zijn 
Romeinen bij elkaar op. De speler met de meeste punten wint. Bij gelijkstand wint de speler met de Romein die de meeste punten verdient. Heerst ook 
hier gelijkstand, vergelijk dan de punten van de op-één-na beste Romein. Enzovoort.

Boer
Iedere boer krijgt 1 punt per veld 
in zijn akkergebied.

Wachter
Iedere wachter krijgt 1 punt 
voor elk bosveld dat hij in 
horizontale of verticale richting 
vanaf zijn toren kan zien.  
Belangrijk: Andere torenvelden 
blokkeren  het zicht op 
daarachter liggende bosvelden. 
Deze bosvelden tellen niet mee.

Houthakker
Iedere houthakker krijgt 1 punt 
voor elk gebied dat direct 
aan zijn bosgebied grenst.  
Belangrijk: elke toren telt als 
1 gebied.

Visser
Iedere visser krijgt 1 punt voor 
elke vissershut die direct aan de 
oever van zijn watergebied ligt.

Voorbeeld:  Deze boer levert 
5 punten op.

Voorbeeld:  Deze visser levert 
6 punten op. 

Voorbeeld:  Deze houthakker 
levert 5 punten op.

Voorbeeld:  Deze wachter levert 
5 punten op.



TIP
Spelen is een creatieve bezigheid. Als je precies hetzelfde doet als je tegenstander, zul je niet winnen.

SOLOSPEL
Limes kun je ook solo spelen. Er veranderd niets aan de spelregels. Doel van het spel is, om zoveel mogelijk punten te halen: 
Minder dan 28 Dat kan beter
28 - 34   In orde
35 - 41  Goed
42 - 48 Heel goed
49 of meer Geweldig, wat een score!

MEER DAN 2 SPELERS
Heb je meerdere Limes-spellen, dan kun je met meer dan 2 mensen spelen. De regels zijn precies hetzelfde als voor 2 spelers. In theorie kun je met 
oneindig veel mensen spelen.

VARIANT 1: DIAGONAAL AANLEGGEN
Bij deze variant mag je de actuele kaart ook diagonaal aanleggen. Oftewel punt aan punt.

VARIANT 2: DE VISSER ALS VEERMAN
Deze variant maakt het gemakkelijker om je Romeinen te bewegen. Grenst het gebied van de Romein die je wilt verplaatsen 
aan een watergebied met een visser erop, dan mag je de Romein naar een gebied bewegen dat direct aan het watergebied 
van de visser grenst.

Nog meer spannende varianten vind je op www.abacusspiele.de en www.martynf.com/nl.
Martyn F bedankt alle testspelers. Speciale dank aan: Maartje, Carly, Els, Floris, Joop, Kyrill, Roderik, Scott en Susanne.
De uitgever bedankt Klaus Bubert voor het vele testen.
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DE ROMEINSE LIMES
De Romeinse Limes is de grens van het Romeinse Rijk - ‘Limes’ betekent grenspad in het Latijn. Tweeduizend jaar geleden strekte de Limes zich uit van 
Groot-Brittannië tot aan de Zwarte Zee en liep via het Midden-Oosten dwars door Noord-Afrika. Een grenslijn van in totaal meer dan 5000 kilometer.

In ons gebied was de grens de Rijn, een natuurlijk barrière in het landschap én een handige transportweg. Deze ‘natte’ limes liep ook door een deel van het 
huidige Duitsland; samen de Nedergermaanse limes genoemd. Bijna vier eeuwen hield de rijksgrens in ons gebied stand en heerste er lange tijd relatieve 
vrede en rust.

De Limes heeft een archeologische schat nagelaten in onze bodem. Funderingen van forten en wachttorens, kades, havens, delen van de limesweg en 
badhuizen zijn gevonden. Maar liefst 22 schepen zijn geborgen en er zijn heel veel andere vondsten gedaan. Als je wilt weten waar je allemaal de limes 
kunt zien en beleven, kijk dan op www.romeinselimes.nl.

Met dank aan:


