23 April 1889

Inhoud

Gisteren was de Oklahoma Land Run. Duizenden mensen
zwermden over de prairie uit om een stukje grond te claimen. In één dag verrezen er complete (tenten)steden en
claimden duizenden mensen hun eigen homestead; een
stuk land om te ontginnen en op te wonen. Deze mensen
werden later ook wel aangeduid als ‘Boomers’.

6 Boomers
(3 per kleur)

40 Grensstenen

Vandaag is het nog steeds één grote chaos en het zal nog
wel een tijdje duren voordat de rust wederkeert. Zowel
mannen als vrouwen graven waterputten en bouwen hekken en huizen.

Mocht de voorraad op raken tijdens het
spel, gebruik dan andere speelstenen
om verder te spelen.

Maar niet overal is het pais en vree. Sommige mensen betwisten elkaars claims. Wie was er eerder, jij of ik? En
waar lopen de grenzen precies?

Voorbereidingen - Startopstelling.

Doel van het spel

Jouw Boomers willen allemaal een eigen homestead voor
zichzelf. Het liefst zo groot mogelijk.
De speler die het grootste deel van het bord weet te veroveren, wint het spel.

Voorbereidingen

Speel je Oklahoma Boomers voor het eerst? Gebruik dan
de startopstelling uit het plaatje hiernaast.
De ene speler kiest een kleur. De andere speler begint het
spel.

Speelbeurt

Tijdens je beurt:
•
Moet je een van je Boomers bewegen en
•
Mag je grensstenen plaatsen
Daarna is de andere speler aan de beurt.

Boomer bewegen

Boomer bewegen - Paars kan Boomer A naar een van de velden bewegen met een transparante paarse Boomer er op.

Tijdens je beurt moet je één van je Boomers bewegen.
De Boomer beweegt horizontaal of vertikaal in een rechte
lijn (zonder van richting te veranderen).
De Boomer kan niet over een grenssteen of andere Boomer springen.
Alle velden tussen het begin en eindpunt van een zet dienen leeg te zijn.

A

Een Boomer kan nooit op een veld eindigen waar een
grenssteen ligt of een andere Boomer staat.
Het is niet toegestaan een uitgeputte Boomer te bewegen
(zie ook: Uitgeputte Boomers).

Actieve Boomer

Nadat je de Boomer bewogen hebt, is dit de actieve Boomer tot het einde van je beurt.
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Grensstenen plaatsen

Grensstenen plaatsen - Geel heeft Boomer C bewogen en
besluit om Boomer B van Paars te “gebruiken” om grensstenen
te plaatsen. De grensstenen worden op de velden met een gele
cirkel geplaatst.

Nadat je een Boomer hebt bewogen, mag je grensstenen
plaatsen. Je bent niet verplicht om dit te doen.
Als je grensstenen plaatst, moet je exact twee grensstenen plaatsen.
Grensstenen kunnen alleen geplaatst worden op een veld
dat bereikt kan worden door jouw actieve Boomer EN één
Boomer van de tegenstander. Met andere woorden: je
kunt ze alleen plaatsen op een veld waar beide Boomers
elkaar zouden ontmoeten, als ze naar elkaar toe zouden
bewegen.

A

B

De speler die aan de beurt is, kiest welke Boomer van de
tegenstander hij “gebruikt”.

B

C

C

Je kunt een grenssteen alleen dan plaatsen als alle velden
tussen beide Boomers en de (geplande) locatie van de
grenssteen leeg zijn.
Het kan dus gebeuren dat je maar één grenssteen kunt
plaatsen (vooral later in het spel). In dat geval plaats je
geen tweede grenssteen.

Grensstenen plaatsen - Geel zou ook Boomer A van Paars
kunnen gebruiken. In dat geval wordt maar 1 grenssteen geplaatst, namelijk op het veld met de gele cirkel. Omdat er een
grenssteen ligt tussen Boomer A en de beoogde locatie van de
tweede grenssteen, wordt deze laatste niet geplaatst.

Opmerking: De actieve Boomer kan nooit een Boomer uit
dezelfde rij of kolom gebruiken om grensstenen te plaatsen.
Grensstenen plaatsen - Paars heeft Boomer E bewogen, maar kan Boomer F niet gebruiken om grensstenen te plaatsen.

A

A

B
E

F

C

Homesteads

C

Afgesloten gebieden en uitgeputte Boomers Boomer C van Paars staat in een afgesloten gebied (= zijn
homestead). Boomers E en F van Geel staan ook in een afgesloten gebied (= hun homestead). Al deze Boomers zijn uitgeput en mogen niet meer bewogen worden.

Afgesloten gebieden

Een keten van horizontaal, verticaal en/of diagonaal aan
elkaar grenzende grensstenen vormt een grens. Deze
grenzen zorgen ervoor dat er tijdens het spel verschillende
gebieden op het bord ontstaan. Een gebied is afgesloten,
zodra het onmogelijk is om een Boomer van dit gebied
naar een ander deel van het spelbord te bewegen.

B

A

Uitgeputte Boomers

E

Zodra er nog maar 1 Boomer in een afgesloten gebied
staat, wordt dit gebied een homestead. De Boomer in dit
gebied is klaar met zijn werk. En uitgeput.

C
D

Hetzelfde geldt zodra er alleen nog maar Boomers van
dezelfde kleur in een afgesloten gebied staan. Dan wordt
dit gebied een homestead en zijn deze Boomers uitgeput.

F

Uitgeputte Boomers mag je niet bewegen.
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Einde

Puntentelling - Paars heeft: 39 punten (Boomers A en B) + 2
punten (Boomer C). Eindscore: 41 punten.

Het spel eindigt, zodra de speler die aan de beurt is geen
enkele van zijn Boomers kan bewegen.

Geel heeft: 11 punten (Boomer D) + 20 punten (Boomer E) + 19
punten (Boomer F). Eindscore: 50 punten.

Dit is bijna altijd het geval als elke Boomer zijn eigen
homestead heeft.

Geel heeft gewonnen.

In een zeldzaam geval kan het gebeuren dat niet alle
Boomers hun eigen homestead hebben, maar de speler
die aan de beurt is zijn niet-uitgeputte Boomers niet kan
bewegen. In dat geval is het spel ook ten einde.

D

Puntentelling

Aan het eind van het spel worden de punten geteld. De
speler met de meeste punten wint.

B
A

Je scoort 1 punt voor elk veld in je eigen homesteads.
Velden met een Boomer erop tellen mee. Velden met een
grenssteen erop tellen niet mee.

E
C

Als er geen Boomer in een afgesloten gebied staat, telt
dit gebied voor geen van beide spelers.

F

In het zeldzame geval dat niet-uitgeputte Boomers van
beide spelers in een afgesloten gebied staan, levert dit
gebied voor geen van beide spelers punten op.

Gevorderden

Gevorderden spelen niet met de startopstelling, maar plaatsen zelf de speelstukken op het bord. Voorbereidingen:
•
Speler A plaatst een grenssteen.
•
Speler B plaatst een grenssteen.
•
Speler A plaatst een grenssteen.
•
Speler B plaatst een van zijn Boomers.
•
Speler A plaatst twee van zijn Boomers.
•
Speler B plaatst zijn laatste twee Boomers.
•
Speler A plaatst zijn laatste Boomer.
•
Speler A begint het spel.

Historische context
Landschap

Het landschap op het spelbord is gebaseerd op de fantasie van de illustrator. In
werkelijkheid eindigden veel van de Boomers op een stuk prairie, waar in de verste
verte geen bergen of meren te zien waren.

Land Run of 1889

Voor veel Boomers betekenden Land Runs zoals deze in Oklahoma een kans om
opnieuw te starten en goedkoop land te verwerven.

Het betekende ook hard werken en afzien. Om het geclaimde stuk land te mogen houden,
moest een Boomer na vijf jaar aantonen dat hij of zij het land verbeterd had en er een huis
op had gebouwd. Uiteindelijk lukte dat maar 1 op de 5 Boomers.
De Native Americans keken heel anders tegen de land runs aan dan de Boomers..
Het was hun land dat ze voor een bodemprijs hadden (moeten) verkopen en ze
waren bang dat ze nog meer van hun land zouden verliezen.
De Boomers bleven aandringen op meer land en de overheid sloot
verdragen af met de Native Americans, waarbij elke Native American zijn eigen stuk land kon krijgen.
De rest van het land werd opengesteld voor Boomers.. De Native Americans die niet voor een eigen stuk land kozen eindigden
in één van de reservaten in Oklahoma.
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Backers

Uitbreidingen voor
Oklahoma Boomers

Dit spel zou er niet geweest zijn zonder jullie! Daarom mijn
hartelijk dank aan alle backers! En aan:

Super sponsors

Sooners

Petra Dorfmüller, Sven van Leuken, Simon Fomfereck.

Sponsors

Sebastian Stöber, Johan Francois, René Borchers, Marco Grimm, Carine Overbeeke & Jeroen Vermeulen, Marc
Rohroff, Christoph Kainrath, Harald Scholl, Carly Jaques &
Scott Moisik, Han Heidema, Adam Walter, Christoph Hebeler, Aart-Peter van den Berg van Saparoea, Hans Krill, Simon Schaubeck, Frank Ziegler, Daniel Oliver Wolf, Christian
Blanz, Kai Tiedge, Jens Fuchs, Michael Wegele, Andrea und
Patrick Lüscher-Caderas, Andre “Teacher” Pape, Günther
SpieleSpieler Bayer, Alain Miltgen, John Hulsman, Marko
Spill.

Testspelers

Nu kunnen ze de Boomers mooi helpen
met het claimen van hun Homestead.
Maar pas op! Sooners kunnen zo maar
van medestander in tegenstander veranderen!

Santa Fe Railroad

Anne, Bart, Bert, Els, Erwin, Floris, Fred, Jeroen, Jon, Joost,
Martin, Melanie, Nicoline, Niek, Nienke, Oliver, Raldi, Ralf,
Roderik, Söhnke en anderen.

De Santa Fe Railroad maakt de
prairie een stuk toegankelijker.

Verder wil ik Paul DeStefano “Geosphere”, Rob Bakker, Fred
William, Olaf Pieters, Randall Peek en Suzan “Hup Tichu!”
bedanken voor hun input bij het zoeken naar een passend
thema.
Speciale dank aan: Maartje, Alina, Anne, Carine, Carly, Fred,
Günther & Angela, Harald en Toco “Tocoking”.

Uitgever

De Sooners waren Boomers die al een
of twee dagen voordat de Land Run
plaatsvond de prairie introkken. Alhoewel dat niet was toegestaan.
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Een homestead kan echter maar
aan een kant van de spoorlijn liggen.
Dat betekent dat het niet zeker
is dat de speler met het grootste
gebied automatisch wint!

Zilvermijnen

Martyn F - Morion 51
5912 PX Venlo - Holland

Er is zilver gevonden op de prairie!
De zilvermijnen leveren extra punten
op. Zoveel zelfs, dat een klein gebied
met zilvermijn soms te prefereren is
boven een groter gebied.

www.martynf.com/nl
Facebook en Twitter:
@originalMartynF

Hiermee wordt Oklahoma Boomers
een heel ander spel!

Mede-uitgever

Mücke Spiele publiceert spellen
van de winnaars van spelontwerpwedstrijden.
www.muecke-spiele.de

Red River

Wij hebben ook een breed assortiment aan dobbelstenen,
speelkaarten, gipsﬁguren, dozen, counters, spelborden, etc.
www.spielmaterial.de

De Red River staat weer vol water. Fijn, na al die droogte!
Klein nadeel is dat het passeren
van de diepere stukken wat meer
tijd kost.
De Red River voegt een compleet
andere dynamiek aan Oklahoma
Boomers toe!

Crowdfunding via

Meer info over de uitbreidingen
www.martynf.com/nl/oklahoma-boomers

Dit spel bevat kleine onderdelen en is niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar.

www.spiele-offensive.de/Spieleschmiede
www.giochistarter.it
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