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Schalen

Modellen
• 1 model is gelijk aan 1 voertuig of vliegtuig.
• Infanteriestands  van 4 of 5 miniaturen stellen 1 sectie van 8 tot 10 man 

voor. 
• 3 tot 4 stands of modellen stellen een peleton voor.  

Materiaal
• 2 D6 dobbelstenen
• 1 meter

Afstanden
1 meter of de tafel is 1 km in werkelijkheid, 1 cm is 10 meter in werkelijkheid.

Tijdschaal
1 beurt stelt 2 minuten werkelijke tijd voor.

Spelvolgorde
1. Moraal testen
2. Beweging
3. Artillerie en mortier vuur
4. Luchtaanvallen
5. Luchtgevechten
6. Tank en kleine wapens vuur
7. Lijf aan lijf gevecht
8. Orders volgende beurt

Beide spelers bewegen één na één. In het begin van het spel wordt de volgorde 
bepaald door  de hoogste score op een D6.  De spelers handelen fazes 2 tot en 
met 5 om beurten af. De fazes 1, 6, 7 en 8 worden gelijktijdig uitgevoerd. 

Moraal test
Moraal testen moeten gebeuren voor alle eenheden die in de vorige beurt onder 
vuur gevallen zijn  of die zich in de vorige beurt moesten terugtrekken. We doen 
geen moraaltesten voor vliegtuigen en we testen niet aparte stands maar wel 
volledige peletons.

Gevechtswaarde
+2   ! Elite troepen (SS, Rangers, para's, …)
+1 ! Normale lijntroepen (gewone infanterie, tanks, enz…)
0   ! Groene troepen (nieuwe troepen, eerste maal in het gevecht)
-1      Partisanen
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Methode
Werp een D6 en onthou de waarde.  Tel de gevechtswaarde van het peleton 
hierbij op of trek ze er af naargelang het geval.

Voeg de volgende aanpassers bij of trek ze af:

-1 : ! Voor elke stand of voertuig van het peleton verloren in  
de vorige beurten.

-2 : ! Wanneer het peleton meer dan de helft van zijn sterkte kwijt is.
-3 : ! Wanneer het peleton in de vorige beurt een lijf aan lijf gevecht verloren 

heeft.
-3 : ! Als het peleton zijn commando stand vernietigd is
-3 : ! Wls het peleton omsingeld is
+1 : ! Wanneer het peleton in zachte dekking is
+2 : ! wanneer het peleton in harde dekking is of gepantserd is
+2 : ! Wanneer het peloton vuursteun heeft van een bevriende eenheid binnen 

de 20 cm.

Resultaten
• Wanneer het resultaat meer dan 0 is,  is er geen probleem en mag het 

peleton alles doen.      
• Bij 0 to -3 : het peleton mag vuren maar mag niet dichter naar de vijand toe 

bewegen.
• Bij -3 to -5: het peleton moet zich een volledige bewegingsafstand 

terugtrekken. Wanneer het in de volgende beurt(en) een positief resultaat of 
tussen 0 en -3 scoort mag het terugkeren tot zijn vorige positie.

• Bij -5  of meer: het peleton vlucht van het slagveld af en mag niet meer 
meedoen, wanneer het peleton omsingeld was dan is het nu vernietigd.

Beweging 
Infanterie! 10cm
Zware wapens (mortieren, zware MG's, enz…)! 10cm!
Wielvoertuigen! 25cm
Lichte tanks en rupsvoertuigen! 20cm
Zware tanks! 15cm

Deze afstanden tellen alleen voor in het veld, op de weg vermenigvuldigen we 
met 2. In bossen en zwaar terrein delen we ze door 2.
Rivieren kunnen alleen door middel van bruggen overschreden worden. Bergen en 
zware hellingen zijn alleen toegankelijk voor infanterie.
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Artillerie en mortier vuur
Artillerie en mortiervuur kan alleen aangevraagd worden door een 
commandostand of een artilleriewaarnemer in de "orders volgende beurt" faze. 
Er wordt alleen artillerievuur gegeven wanneer de speler meer dan 2 gooit op 
een D6, bij 1 en 2 kan de artillerie de volgende beurt niet vuren. Mortiervuur kan 
elke beurt gegeven worden. Elke eenheid kan slechts één vuur per beurt 
aanvragen.

Het artillerievuur zal dus pas in de volgende beurt vallen. Het artillerievuur kan 
niet verlegd worden als de vijandelijke eenheid die als doelwit opgegeven was 
ondertussen bewogen heeft in haar bewegingsfaze, het vuur moet vallen daar 
waar het gevraagd was.

Artillerievuur kan alleen gevraagd worden voor doelen die "gezien" zijn door de 
commandostand of de artilleriewaarnemer.  
• Doelen die binnen de 25cm liggen zijn automatisch gezien
• Doelen die tussen 25 en 50cm liggen zijn alleen gezien wanneer men meer 

dan 3 op de D6 gooit.
• Doelen boven de 50cm kunnen niet gezien worden.

Berekening resultaat
Men legt een cirkelvormige doelwitkaart met een straal van 10cm op het midden 
van het doelwit. Men gooit 2 D6. Is het resultaat 9 of 10 dan heeft men een 
voltreffer op het doelwit in het midden van de cirkel en is het doelwit vernietigd. 
Bij 11 of 12 heeft het vuur geen effekt.  

Bij een ander resultaat kijken we naar het getal op de doelwitcircel . Ligt er dan 
een doelwit onder dit getal dan is dat doelwit geraakt. Kijk op de schade tabel 
welke schade dit doelwit opgelopen heeft. 

Rol een D6 en kijk naar het resultaat op de schadetabel.

Schadetabel
Doelwit in open terrein: vernietigd bij meer dan 2, 3, 4, 5, 6

1
2 3

4

5

67
8
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Doelwit in zachte dekking: vernietigd bij meer dan 4, 5, 6
Doelwit in harde dekking: vernietigd bij meer dan 5, 6
Gepantserde voertuigen: vernietigd bij 5 en 6.

Luchtaanvallen
We gebruiken alleen luchtaanvallen vanop lage hoogte, geen bombardementen 
vanop grote hoogtes. 

Vliegtuigen kunnen slechts 1x om de 10 beurten grondaanvallen uitvoeren, 
gebruik ze daarom verstandig en één voor één. Een luchtaanval wordt 
aangevraagd in de "orders volgende beurt" faze. Men geeft dan ook aan hoeveel 
toestellen eraan zullen deelnemen. Toestellen voor grondaanvallen mogen niet 
boven het slagveld blijven rondcirkelen maar moeten ofwel aanvallen in de beurt 
dat ze toekomen ofwel terugkeren naar hun basis.

Vliegtuigen kunnen alleen doelwitten aanvallen die ze kunnen zien. Om te kijken 
of ze het doelwit zien of niet duiden we een gewenst doelwit aan en gooien we 
een D6.

• Voertuigen en infanterie in open veld zonder dekking zijn altijd zichtbaar.
• Voertuigen en infanterie in zachte dekking zijn zichtbaar wanneer we meer 

dan 4 gooien.
• Voertuigen en infanterie in harde dekking zijn alleen zichtbaar wanneer we 

meer dan 5 gooien.
• Vliegtuigen kunnen altijd vaste doelen zoals gebouwen, wegen en bruggen 

aanvallen.

Vliegtuigen kunnen naargelang hun type met raketten, machinegeweren en 
kanonnen of bommen aanvallen. 

Aanvalsresultaten
1. Aanval met raketten:  een totaal van drie doelwitten in een strook van 10 op 

80 cm kunnen aangevallen worden. Werp 2 D6 per doelwit, bij 10, 11 en 12 
is het doelwit vernietigd.

2. Aanval met machinegeweren en kanonnen: tot 3 doelwitten die in een rechte 
lijn achter mekaar liggen binnen de 80 cm van mekaar kunnen aangevallen 
worden. Werp één D6 per doelwit, bij 6 is het doelwit geraakt. Infanterie en 
ongepantserde voertuigen zijn vernietigd, voor gepantserde voertuigen 
gooien we een nieuwe D6, bij 5 en 6 zijn ze vernietigd.

3. Aanval met bommen: pas dezelfde methode als voor artillerie en mortiervuur 
toe.



7

Luchtafweergeschut
Alle eenheden die bewapend zijn en die door vliegtuigen aangevallen worden of 
die zich op minder dan 25cm van het aanvallende vliegtuig bevinden mogen 
tijdens de luchtaanval terugvuren.  Werp 2 D6.
• Bij 1x6 moet het vliegtuig zijn aanval afbreken maar mag het de volgende 

beurt dezelfde doelwitten opnieuw aanvallen of terugkeren naar zijn basis.
• Bij 2x6 is het neergeschoten
• Bij 2x1 valt het tijdens de aanval zonder munitie en kan het maar één doelwit 

aanvallen.

Luchtgevechten
Luchtgevechten kunnen alleen plaatsgrijpen wanneer er zich vijandelijke jagers 
boven het slagveld bevinden wanneer uw vliegtuigen er verschijnen. Het is dus 
belangrijk om uw grondaanvaltoestellen en bommenwerpers jagerbescherming 
mee te geven. Duikbommenwerpers zoals Stuka's en transporttoestellen kunnen 
geen luchtgevechten aangaan.

Jagers kunnen 5 beurten lang boven het slagveld patrouilleren, dan moeten ze 
10 beurten lang wegblijven. Zet ze dus verstandig in om steeds luchtdekking te 
hebben. Het aantal beurten dat ze nodig hebben om heen en weer naar hun 
basis te vliegen wordt op voorhand afgesproken.

Een luchtgevecht kan maximaal 2 beurten lang zijn. Alle vliegtuigen moeten na 
een luchtgevecht (dus na twee beurten vechten naar hun basis terugkeren en 
mogen ten vroegste pas 10 beurten + de beurten nodig om heen en weer te 
vliegen later weer ingezet worden.

Jagers tegen jagers
Luchtgevechten zijn altijd toestel tegen toestel. Wanneer meerdere jagers één 
vijand aanvallen dan is dat één na één. Werp 2 D6, 
• Bij 2x6 is het vijandelijke toestel bij de eerste aanval neergehaald en mag uw 

toestel een tweede vijand aanvallen of boven het slagveld blijven tot zijn 5 
beurten opzijn.

• Bij meer dan 9 is het vijandelijke toestel geraakt, wanneer een toestel 3x 
geraakt is is het neergehaald.

Jagers tegen andere toestellen
• Bij 2x6 en 2x5 is het vijandelijke toestel bij de eerste aanval neergehaald en 

mag uw toestel een tweede vijand aanvallen of boven het slagveld blijven tot 
zijn 5 beurten opzijn.

• Bij meer dan 7 is het vijandelijke toestel geraakt, wanneer een toestel 3x 
geraakt is is het neergehaald.
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Tankvuur en kleine wapens

Doelsaanduiding
Men kan alleen op doelwitten vuren die zichtbaar zijn. Om te kijken of ze het 
doelwit zien of niet duiden we een gewenst doelwit aan en gooien we een D6 per 
vurend model of stand.

• Voertuigen en infanterie in open veld zonder dekking zijn altijd zichtbaar.
• Voertuigen en infanterie die reeds zelf gevuurd hebben zijn altijd zichtbaar.
• Voertuigen en infanterie in zachte dekking zijn zichtbaar wanneer we meer 

dan 4 gooien. Wanneer ze pas in deze beurt in die dekking gingen vanuit 
open terrein zijn ze automatisch zichtbaar.

• Voertuigen en infanterie in harde dekking zijn alleen zichtbaar wanneer we 
meer dan 5 gooien. Wanneer ze pas in deze beurt in die dekking gingen 
vanuit open terrein zijn ze automatisch zichtbaar.

Vuurprocedure
Werp een D6 per vurend model of stand. Pas de volgende aanpassers toe:
-1: de vurende stand of model heeft in deze beurt bewogen.
-1: het doelwit heeft in deze beurt bewogen.     
-2: het doelwit zit in harde dekking of is gepantserd.
-1: het doelwit zit in zachte dekking.
+1: wanneer men met zware kanonnen op tanks vuurt.
+2: wanneer men met zware kanonnen op ongepantserde voertuigen vuurt.

Nu gaan we kijken of er een treffer is of niet. Dit door middel van het totaal van 
de D6 en de aanpassers in de juiste lijn en kolom te plaatsen op de volgende 
tabel. Wanneer het resultaat groter of gelijk is aan het getal in de tabel dan is 
het doelwit geraakt. Kijk dan op de schadetabel om te kijken of het doelwit 
vernietigd is of niet.

Wapen 5cm 10cm 25cm 50cm 75cm 100 150
Kanon groter dan 76mm 2 2 2 2 3 4 5
Kanon kleiner dan 76mm 2 2 2 3 4 5 6
Draagbaar antitank wapen 2 2 3 - - - -
Zwaar machinegeweer 2 2 2 3 4 5 -
Licht machinegeweer 1 2 2 4 5 - -
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Infanteriewapens 1 2 4 5 - - -

Schadetabel: werp een D6, het doelwit is vernietigd wanneer de D6 hoger of 
gelijk is aan het resultaat in de tabel.

Wapen gepantserd Harde dekking Zachte dekking Niet gepantserd of  
geen dekking

Kanon groter dan 
76mm

4 3 2 altijd

Kanon kleiner dan 
76mm

6 5 3 altijd

Draagbaar antitank 
wapen

5 5 4 3

Zwaar 
machinegeweer

- 5 4 3

Licht 
machinegeweer

- 6 5 4

Infanteriewapens - - 6 4

Doelwitten die geraakt maar niet vernietigd zijn, doch die wel vernietigd hadden 
kunnen worden zijn "onderdrukt" en mogen de volgende beurt niet zelf vuren. 
Doelwitten die niet vernietigd konden worden zijn niet onderdrukt.

Lijf aan lijf gevecht
Alleen infanterie kan lijf aan lijf gevechten aangaan en dan alleen als peleton, 
niet als afzonderlijke stands.  De procedure is als volgt:

stormaanval
• De aanvaller verklaart dat hij wil aanvallen wanneer hij op 10 cm van de vijand 

gekomen is.
• De verdediger vuurt.
• De aanvaller werpt een D6. Bij 4 tot 6 gaat de aanval door, bij 1 tot 3 valt hij 

terug op zijn startpositie. Dobbelsteen worp aanpassen met +1 voor elite 
troepen en -1 voor groene troepen en partisanen.

• Aanvallers vuren.
• Verdediger werpt een D6. Bij 4 tot 6 blijft hij zijn positie houden, bij 1 tot 3 

valt hij een volledige bewegingsafstand terug. Dobbelsteen worp aanpassen 
met +1 voor elite troepen, 0 voor lijntroepen en -1 voor groene troepen en 
partisanen.

• Lijf aan lijf gevecht.
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Lijf aan lijf gevecht
Werp een D6 per stand van het peleton dat in gevecht verwikkeld is.  Pas deze 
worpen  met de volgende aanpassers per worp aan:
+2 voor elite troepen
+1 voor lijntroepen
-1 voor groene troepen
-2 voor partisanen
-1 per reeds verloren stand

De hoogste score wint en neemt de positie in, de verliezer valt een volledige 
bewegingsafstand terug en verliest een stand. Wanneer het verschil tussen de 
score meer dan de helft is verliest de verliezer twee stands. Bij gelijke score 
gaat de melee een tweede ronde verder, bij de derde ronde trekken beide 
partijen een volledige bewegingsafstand terug. 

Orders volgende beurt
De spelers schrijft order op voor alle eenheden die bewegingen uitvoeren. 
Vuurorders moeten niet opgeschreven worden maar artillerievuur orders moeten 
wel opgeschreven worden. De speler schrijft eveneens zijn luchtaanvallen en de 
bewegingen van zijn vliegtuigen op op een hiervoor bestemde lijst die rekening 
houdt met de aanwezigheidsbeperkingen van vliegtuigen.

Overwinningsvoorwaarden
Een speler behaalt de overwinning wanneer hij ofwel de voor het spel gestelde 
objectieven behaald heeft, zoals bijvoorbeeld: verover brug A en berg Z, of 
wanneer hij erin slaagt meer dan de helft van de vijandelijke troepen te 
vernietigen of terug te slaan.


