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Inleiding 
 
De bedoeling van deze set regels is het bekomen van realistische doch snelle  AWI slagen. Een 
aantal van de mechanismen zijn geïnspireerd door andere sets, een rest komen voort uit eigen 
ideën en interpretaties. 
 
Algemeen 
 
Schaal 
Deze regels zijn bedoeld voor 25/28mm figuren. 

• Artillerie: 1 model stelt 2 stukken voor. 
• Cavalerie: 1 figuur stelt 10 ruiters voor, afhankelijk van het scenario. 
• Infanterie: 1figuur stelt 10 à 20 man voor, afhankelijk van het scenario. 

 
Benodigdheden 

• Een rolmeter in cm. 
• Verschillende d6. 
• Casualty markers. 

 
Eenheden 
Eenheden bestaan in principe uit een vast aantal stands naargelang hun troeptype en klasse. Dit 
kan gemodificeerd worden in functie van een bepaald scenario. 

• Cavalerie :      2 à 6 stands van 2 figuren elk. 
• Infanterie in losse  en open orde:  4 à 5 stands van 4 figuren elk. 
• Infanterie in gesloten orde:   4 à 6 stands van 4 figuren elk. 

 
Basing 
 
Artillerie:    
Eén model geplaatst op een gelijkbenige driehoek van 45° met een basis van 4cm. De zijden van 
de driehoek geven de maximale vuurhoek aan. 

• Lichte stukken (2-3 ponders) - 3 kanonniers.  
• Een veldstuk (4-6 ponder) - 4 kanonniers.  
• Zware belegeringartillerie (12-24 ponders)  - 4 kanonniers (deze stukken kunnen alleen bij 

belegeringen gebruikt worden, nooit als veldartillerie). 
• Elke kanonnier telt als 1 stand bij moreel en melee. 

 
Cavalerie:  
2 figuren op een stand van 5 op 4 cm. 
 
Infanterie:  
afhankelijk van het type en de “orde” waarin ze gewoonlijk opereren: 

• Infanterie in losse en gesloten orde: 4 figuren op een stand van 2 op 6 cm. 
• Infanterie in open orde (en skirmishers): 2 figuren op een stand van 2 op 3 cm.  

2 zulke standen = aan een volledige stand voor wat betreft alle berekeningen.  
• Indianen: als skirmishers. (doch individuele basissen voor allen zijn ook toegestaan). 

 
Commandanten: 
Individuele figuren te paard op een stand van 2,5 op 4 cm.  

 
Alle eenheden moeten beschikken over een voldoende aantal “individuele figuren” stands om het 
wegnemen van casualties mogelijk te maken. 
 
Belangrijk: ongeacht de gebruikte basing slaat de term “volledige stand” voor infanterie steeds op 
4 figuren, en bij cavalerie en artillerie respectievelijk op 2 en 1 figuren. 
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Troeptypes & Formaties 
 
Artillerie:    
Daar er in de AWI bijna geen sprake was van limbers kan de artillerie ofwel in stelling staan (loop 
naar de vijand) of in beweging zijn (loop weg van de vijand.) 
 
Cavalerie: 

• Alle cavalerie regimenten worden als lichte dragonders aanzien.  
• Ze vechten steeds in een colonne formatie van maximaal 3 stands (6 figuren) breed.  Ze 

kunnen ook een marscolonne van 1 stand breed vormen die echter alleen dient om te 
bewegen. 

 
Infanterie in losse orde: 

• Alle Britse, Loyalistische en Continentale Lijninfanterie.  Alle Militie eenheden.  
• De stands worden in twee, even lange, aaneensluitende rijen opgesteld.   
• Kan zich ook in één enkele lijk opstellen om bijvoorbeeld maximale vuurkracht te kunnen 

gebruiken (vuurhoek van 45°gemeten vanaf een voorst e hoek van de stand).  
• Het vuur van een lijn mag NIET gesplitst worden over meerdere doelen. 
• Alleen Crack en Veteran troepen kunnen een flank refusen.  
• Kan zich ook in een marscolonne vormen (één stand front, rest in de diepte) maar deze 

formatie dient alleen om zich in te bewegen, niet om te vechten of te vuren. 
 
Infanterie in open orde: 

• Zijn troepen die zowel als skirmishers of als losse order infanterie kunnen gebruikt worden.  
(voorbeelden: Britse Lichte Infanterie, Queens Rangers, British Legion, Lee’s Legion) 

• Treden ze op als geformeerde, losse order infanterie dan gelden die regels voor hen. Een 
volledige stand bestaat dan uit 2 stands van 2 figuren bij het vormen van bijvoorbeeld een 
marscolonne. 

• Treden ze op als skirmishers dan gelden die regels voor hen.  
 
Infanterie in gesloten orde: 

• Alle Europese reguliere troepen zoals de Franse en de Hessische lijn bataljons.   
• Mogen alleen in marscolonne of dubbele (of driedubbele) lijn staan, nooit in enkele lijn.  

 
Skirmishers: 

• Ontplooien zich als skirmishscreen met een maximale tussenafstand van 5 cm tussen de 
individuele stands en maximaal 20 cm tussen de stands en de command stand.  

• Skirmishers moeten steeds MINSTENS 5 cm van zowel de eigen als de vijandelijke 
eenheden verwijderd staan. Is dit niet mogelijk dan moeten ze terugvallen.  

• Er moet een ononderbroken line of communication en line of sight tussen de skirmishstand 
en de  command stand bestaan. Zodra er zich vijand of een obstakel tussen beide stands 
bevindt moet de skirmishstand terugvallen tot op een plaats waar beide lines hersteld zijn.  

• Zij hebben een vuurhoek van 180° gemeten van de voo rzijde van de stand.  
 
Indianen: 

• Worden als losse groep opgesteld rond een centrale figuur, de Chief. Alle afmetingen 
moeten vanaf deze figuur genomen worden.  

• Indianen vechten altijd in onsplitsbare warparties en worden beschouwd als skirmishers 
voor eigen en vijandelijke vuur en infanterie in open orde voor melee.  

 
Formatieveranderingen & beweging 

 
• Alleen Crack, Veteran en Regulars eenheden (minus de artillerie) hebben 2 akties per 

beurt. Ze mogen dus nog vuren na het uitvoeren van een formatieverandering of een 
beweging. Voor alle andere troepen (minus indianen die geen formaties hebben) geld de 
regel dat een formatieverandering of een beweging, ongeacht hoe klein ze ook was, hun 
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enige aktie voor die beurt is. Als ze dus willen vuren moeten ze blijven staan daar ze 
slechts over 1 aktie beschikken.  

 
 
Overzichtstabel 

 
Naam/Type 

Eenheid 
Losse  
orde 

Open  
orde 

Gesloten 
orde 

Kunnen 
skirmishen 

Britse Inf, Continentals, Loyalisten x    
Duitsers, Fransen   x  
Britse Grenadiers x    
Light battalions  x  x 
Hessische Jägers  x  x 
Queens Rangers, British Legion  x  x 
Lee’s Legion, Partizanen, Riflemen  x  x 
Militie x    
Rangers, Over the Mountain Men  x  x 
Indianen  x  x 
 
 
Commandostructuur  
 
Visuele weergave 

• Een brigade commandant wordt voorgesteld door 2 figuren (1 Comd en 1 ADC) en hij kan 
orders geven aan alle eenheden van zijn brigade.  

• De leger commandant wordt voorgesteld door 3 figuren (1 Comd en 2 ADC) en hij kan 
orders geven geven aan alle brigade commandanten van zijn leger. 

 
Chain of command 

• Een eenheid kan slechts bewegen wanneer ze binnen de 50 cm van haar brigade 
commandant staat. Is dit niet zo dan kan de eenheid NIET bewegen of rallyen (maar wel 
vuren als ze in goede orde is) zolang ze niet opnieuw in de command radius staat.  

• Brigade commandanten die zich buiten de 50 cm van de leger commandant bevinden 
kunnen geen nieuwe bevelen ontvangen. Dit wil zeggen dat hun brigade de laatst gekregen 
orders blijft uitvoeren tot de chain of command herstelt is. Men kan in dit geval bijvoorbeeld  
een brigade met attack of retreat orders niet stoppen of een brigade met hold orders niet 
bewegen. Men mag bovendien geen eenheden van de brigade proberen te rallyen zolang 
de chain of command niet hersteld is.  

 
Attacheren van officieren/verlies van officieren 
Men kan officieren tijdelijk attacheren aan een eenheid, maar dan moeten ze testen wanneer de 
eenheid verliezen ondergaat. Rol een d6. 

• Bij 1 is de officier gedood en wordt hij twee beurten later opgevolgd, hetzij door een brigade 
commandant, hetzij door een bataljonscommandant (zie chain of command voor gevolg). 

• Bij 2 en 3 is de officier voor 1 beurt buiten strijd en kan hij dus geen bevelen geven de 
volgende beurt (zie chain of command voor gevolg) 

• Bij 4, 5 en 6 is hij ongedeerd.  
 
Wanneer de eenheid waar hij bij is vernietigd wordt moet men een d6 rollen: 

• Bij 1, 2 en 3 wordt hij gevangen genomen en moet hij opgevolgd worden zoals hierboven 
beschreven. 

• Bij 4, 5 en 6 kan hij ontsnappen en trekt hij zich een volledige bewegingsafstand RECHT 
achteruit terug. 

Speciale regel voor Amerikaanse Riflemen. 

Daar het de gewoonte was van de Amerikanen van Britse officieren te viseren mag de 
Amerikaanse speler per beurt met 1 stand (alleen rifles) in zijn eigen vuurfase het vuur openen op 
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elke Britse officier die zich binnen zijn maximale vuurrange bevindt, geattacheerd of niet. Vooraf 
meten is echter niet toegestaan.  De vurende stand mag tijdens de rest van de vuurfase gewoon 
met zijn eenheid meevuren op een ander doelwit. De officier is geraakt bij een 1 op de d6. Rol dan 
een nieuwe d6 om het resultaat van deze officer hit te kennen (zie hierboven). 
 
Moraal 
Moraaltesten gebeuren door het rollen van een d6. De gevechtswaarde van een eenheid wordt 
bepaald door haar nationaliteit, historische kwaliteit en het feit of ze al dan niet over bajonetten 
beschikten. De basiswaarden zijn de volgende: 
 
Gevechtswaarde: 
Klasse Gevechtswaarde Type eenheid 

 
Crack 

 
5 

• Britse Grenadier en Lichte bataljons 
• Hessische Jägers 
• Highlanders 

 
 

Veteran 

 
 
4 

• Britse, Franse, Hessische regulars, inclusief hun cavalerie. 
• De beste Loyalistische eenheden zoals British Legion, Queens 

Rangers. Continentale elite Bn  
• Indianen 

 
Regulars 

 
3 

• Britse en Amerikaanse artillerie 
• Continentale eenheden inclusief cavalerie 
• De meeste Loyalistische eenheden 

 
Trained 

 
2 

• Veteran militie 
• Partisanen  
• Loyalistische militie 

Poor 1 • Militie 
 

• Een eenheid vermindert met 1 punt in waarde per volledige stand casualties (zie basing). 
• Bij artillerie telt elke kanonnier als één stand.  

 
Wanneer testen: 
Een eenheid moet haar moraal testen wanneer ze : 

• disordered is,  
• een charge wil uitvoeren,  
• casualties heeft opgelopen,  
• haar brigade commandant in de vorige beurt verloren is,   
• wanneer ze een militie eenheid is die gechargeerd wordt door een eenheid van een hogere 

klasse  
• wanneer ze een militie eenheid is die een bevriende eenheid binnen de 20 cm ziet 

vluchten.  
 
Hoe moraal testen: 
Werp een d6 en tel daar de gevechtswaarde van de eenheid bij. Pas de volgende modifiers op toe. 
 
+2 Eenheid bevindt zich achter hard cover 
+1 Eenheid bevindt zich achter soft cover 
+2 Per vijandelijke destroyed marker binnen de 20 cm. 
+1 Per bevriende eenheid binnen de 10 cm. @ 
+1 Geattacheerde officier 
 
-2 Eenheid is fully disordered (2 disorder markers) 
-1 Eenheid is disordered (1 disorder marker) 
-2 Militie eenheid die gechargeerd wordt door eenheid van hogere klasse 
-2 Per bevriende destroyed marker binnen de 20 cm. 
-1 Indien haar brigade commandant gedood of gewond is in de vorige beurt. 
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@: eenheden die disordered zijn kunnen geen steun geven. Idem voor bewegende artillerie, 
indianen en skirmishers.  
 
Vergelijk het resultaat met onderstaande tabel en pas het bekomen resultaat toe. 
 
6 Eenheid is volledig in orde   – Rally 2 

(bewegen EN vuren voor Cracks, Veterans en Regulars – bewegen OF vuren voor Trained en Poor) 
 
4, 5 Eenheid mag slechts 1 aktie uitvoeren – Rally 1 

(bewegen OF vuren voor Cracks, Veterans en Regulars – ALLEEN MAAR vuren voor Trained en Poor) 
 

3 Eenheid blijft staan zonder akties en zonder vuren behalve wanneer ze gechargeerd wordt 
 
2 Eenheid trekt zich een volledige bewegingsafstand terug, front naar vijand – disorder 1 
 
0, 1 Eenheid trekt zich een volledige bewegingsafstand terug, rug naar vijand  – disorder 2 
 
-1, -2 Eenheid vlucht 40 cm weg, rug naar de vijand – min 1 figuur – disorder 2 
 
-3 Eenheid is vernietigd – destroyed marker 

 
• Zet deze verplichte beweging onmiddellijk na het uitvoeren van de moraal test.  
• Een verplichte beweging tengevolge van een moreeltest geld als 1 aktie voor de volgende 

beurt. Een Trained of Militie eenheid heeft dus de volgende beurt GEEN aktie, een Crack, 
Veteran of Regular eenheid slechts 1. 

 

Spelverloop 
 
Volgorde 
 
Britten 

• Aankondigen general orders voor de brigades – Advance – Hold – Retreat – Defend. 
• Offensief vuur Britten  
• Aankondiging charges – Amerikaanse reaktie (alleen Militie eenheden, skirmishers en 

indianen) + moreeltesten voor de chargerende eenheden en onmiddellijk zetten van de 
bekomen resultaten 

• Moreeltesten en onmiddellijk zetten van de bekomen resultaten 
• Bewegen resterende eenheden met orders 
• Defensief vuur Amerikanen (Men vuurt op de positie aan het einde van de beweging) 
• Melee + zetten van de melee resultaten 

 
Amerikanen 

• Aankondigen general orders voor de brigades – Advance – Hold – Retreat – Defend. 
• Offensief vuur Amerikanen  
• Aankondiging charges – Britse reaktie (alleen D klasse eenheden, skirmishers en indianen) 

+ moreeltesten voor de chargerende eenheden en onmiddellijk zetten van de bekomen 
resultaten 

• Moreeltesten resterende eenheden en onmiddellijk zetten van de bekomen resultaten 
• Bewegen resterende eenheden met orders 
• Defensief vuur Britten (Men vuurt op de positie aan het einde van de beweging) 
• Melee + zetten van de melee resultaten 

 
General Orders 

• De General orders moeten door minstens 2/3de van de brigade uitgevoerd worden.  
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• Advance: de brigade voert een voorwaartse beweging uit. Elke eenheid (behalve 
afgelimberde artillerie) moet MINSTENS 1/2de van haar normale bewegingsafstand 
afleggen. 

• Hold: de brigade blijft staan waar ze is. Alleen bewegingen ter plaatse (wheelen rond de 
command stand – formatieveranderingen – op en aflimberen) zijn toegelaten. 

• Retreat: de brigade voert een achterwaartse beweging uit. Infanterie stapt 1/2de 
bewegingsafstand achteruit, artillerie limbert op richting eigen basislijn rug naar de vijand – 
cavalerie wheelt rond haar linker- of rechter voorste hoek en eindigt met de rug naar de 
vijand. Een retreat bevel kan omgezet worden in een defend bevel voor eenheden die zich 
onder rechtstreekse charge dreiging bevinden.  

• Defend: De brigade beweegt tot aan een opgegeven frontlijn en gaat daar automatisch 
over naar Hold orders.  

 
De charge 

• Men mag alleen maar chargeren indien de eenheid een “volledig in orde” resultaat op haar 
chargetest bekomen heeft. Indien ze een “1 aktie” resultaat bekomen heeft zet men haar 
1/2de van haar NORMALE bewegingsafstand vooruit (ook voor Trained en Poor die dan 
natuurlijk niet meer kunnen vuren). Men blijft in alle geval steeds op 10 cm van 
geformeerde vijandelijke eenheden staan. 

• Een gelukte charge moet steeds gezet worden, zelfs als het doelwit teruggetrokken of 
gevlucht is (Militie, skirmishers, Indianen). Indien men binnen zijn maximale chargeafstand 
op een nieuw doelwit stoot dan wordt dit doelwit automatisch gechargeerd. Dit doelwit mag 
echter NIET vuren om het verrassingeffekt weer te geven. 

• Infanterie chargeert steeds RECHT vooruit, geen enkele afwijking is toegestaan 
(Uitzondering indianen die geen formatie en dus ook geen voorzijde hebben – zij mogen 
alles binnen een straal van 180° van de voorzijde v an hun command stand chargeren) 

• Cavalerie mag aan het begin van haar charge maximaal 2cm naar links of rechts afwijken, 
gemeten van de linker- of rechter voorhoek.  

• Cavalerie mag tegenchargeren wanneer zelf aangevallen door andere cavalerie, maar mag 
niet tegenchargeren ten voordele van een bevriende infanterie eenheid.  

• Men kan pas een charge uitvoeren wanneer men de vijandelijke eenheid met minstens één 
volledige stand kan raken. Uitzondering de aanval in de flank waar men de vijandelijke 
eenheid met minstens het front ingenomen door één figuur moet kunnen raken. De 
vijandelijke eenheid met een hoekje van de eigen eenheid raken is dus niet voldoende. 

• Men spreekt pas van een aanval in de flank wanneer de eigen eenheid met minstens 50% 
van haar eigen front achter de frontlijn van de vijandelijke eenheid vertrekt.  

• Men spreekt pas van een aanval in de rug wanneer de eigen eenheid met 100% van haar 
eigen front achter de frontlijn van de vijandelijke eenheid vertrekt. 

 
Beweging 

• Infanterie in lijn:  15cm  Charge: 20cm 
• Infanterie in colonne :  20cm  Charge : - 
• Skirmishers/indianen : 20cm  Charge : 25cm 
• Cavalerie :   30cm  Charge: 40cm 
• Offr/ADC :   40cm 
• Artillerie:   10cm 

 
• Zwaar terrein:   - 1/3de + disorder 1 
• Obstakel:   - 10cm + disorder1 
• Uphill:    - 5cm 
• Bossen:   - 1/3de + disorder 1 (indianen en skirmishers uitgezonderd) 
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Vuur 
 
Hoe vuren 

• Vuren gebeurt door middel van een aantal d6.  Wanneer men slachtoffers neemt door vuur 
krijgt men steeds automatisch een disorder 1, tenzij het totale aantal slachtoffers in één 
vuurbeurt meer is dan 25% van de eenheid wat een disorder 2 oplevert. 

• Disorder markers door vuur zijn niet cumulatief. Men kan dus per vijandelijke vuur beurt 
slechts één disorder marker oprapen, zelfs indien men door meerdere eenheden onder 
vuur genomen werd, behalve indien het totaal dus meer dan 25% van de eenheid is.  

 
Wie kan vuren 
Alleen stands die in range staan. Wanneer er stands van één eenheid in short range en stands in 
long range staan telt men de dobbelstenen apart, twee voor stands in short range en één voor long 
range. Men vuurt in principe slechts op één doel, vuur verdelen is niet toegestaan tenzij voor 
skirmishstands en indianen. Die kunnen afzonderlijk vuren op verschillende doelen.  
 

• Dubbele lijn:    Alle stands 
• Driedubbele lijn:  Eerste 2 gelederen 
• Enkele lijn:   Alle stands 
• Marscolonne:   Geen vuur mogelijk 
• Skirmishers/indianen:  Alle stands in range 
• Artillerie:   Alle stukken die een ononderbroken line of sight hebben.  

 
Men kan niet door eigen, geformeerde eenheden vuren (uitzondering skirmishers). Artillerie 
kan alleen over eigen troepen vuren wanneer ze hoger gelegen is en de eigen troepen dichter 
bij het stuk dan bij de vijand staan. 
 
Rifles kunnen slecht 1 maal per volledige beurt vuren, dit om het langzame laden van een rifle 
weer te geven. Als ze dus in hun eigen beurt bijvoorbeeld offensief gevuurd hebben kunnen ze 
in de beurt van de tegenstrever geen defensief vuur meer geven. 

 
Afstanden 
                 Long Range Short Range   Cannister Range 

• Musketten:    15cm  7,5cm  - 
• Rifles:     20cm  10cm  - 
• Bogen:     20cm  10cm  - 
• Lichte artillerie:   40cm  20cm  10cm 
• Veldartillerie:    50cm  25cm  15cm 
• Zware artillerie:   80cm  40cm  20cm 

 
Aantal d6  
Alle vuur wordt berekend per stand van 4 figuren, behalve voor skirmishers en indianen die per 
stand van 2 figuren vuren om hun grotere effektiviteit weer te geven en artillerie die per stand van 
1 figuur vuurt.   

         Long Range    Short Range Cannister Range 
• Losse order infanterie:  1 per 4 figs 2 per 4 figs - 
• Gesloten order infanterie:  1 per 4 figs 3 per 4 figs - 
• Militie:     1 per 4 figs 2 per 4 figs - 
• Skirmishers, Indianen   1 per 2 figs 2 per 2 figs - 
• Artillerie:    1 per fig 2 per fig 3 per fig 

 
Berekening 
Indien er restfiguren over zijn mag men naar boven afronden wanneer deze rest 1/2de van een 
gesloten- of losse infanteriestand bedraagt. Bij militie tellen ALLEEN volledige stands mee. 
Skirmishstands worden niet naar boven afgerond.  
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Pas op het bekomen aantal te werpen dobbelstenen volgende modifiers toe: 
 
+x  dobbelstenen gelijk aan gevechtswaarde 
+1  dobbelstenen voor flankvuur 
+2 dobbelstenen voor vuur in de rug 
+1 dobbelsteen voor vuur op een marscolonne 
-1 dobbelsteen voor uphill vuur 
-1 dobbelsteen voor vuur op een enkele lijn 
-1  dobbelstenen wanneer men Militie is en vuurt op een chargerende eenheid. 
-1  dobbelsteen per disorder marker. 
-2 dobbelstenen voor vuur op skirmishers, indianen en artillerie (gelimberd en afgelimberd) 
-2 dobbelstenen wanneer doel achter soft cover 
-3 dobbelstenen wanneer doel achter hard cover 
 

• Elke 6 op de dobbelstenen is een hit. Neem 1 figuur per hit weg en leg een disorder marker 
bij de eenheid.  

• Een eenheid die reeds een disorder marker had door vuur van een andere bevriende 
eenheid krijgt er GEEN disorder marker bij, behalve wanneer het totale aantal casualties in 
die vuurbeurt meer dan 25% bedraagt.  

• Indien met met skirmishstands op verschillende doelwitten vuurt dan moet men zijn 
beschikbare gevechtswaarde dobbelstenen opsplitsen over de verschillende vurende 
stands.  Vb: een Crack Light Bn (GW 5) vuurt met 2 stands op één doelwit en met 4 stands 
op een ander doelwit. De speler kiest om de eerste twee stands 2 dobbelstenen van de 
gevechtswaarde te geven en de resterende 4 stands de resterende 3 dobbelstenen.  

 
Melee 
 
Hoe 

• Lijf aan lijf gevecht gebeurt door middel van een aantal d6.  
• De aanvaller lijnt zich steeds op met de verdediger.  
• Wanneer men slachtoffers neemt door melee krijgt men steeds automatisch een disorder 1, 

tenzij het aantal slachtoffers meer is dan 25% van de eenheid wat een disorder 2 oplevert. 
 
Wie vecht mee 

• Infanterie en cavalerie: alle stands ongeacht hun formatie (een enkele lijn geeft echter een 
negatieve bonus.) 

• Skirmishers en indianen: alleen de volledige stands (dus per 4 figuren) die in kontakt 
gebracht kunnen worden (zie “charge reaktie test skirmishers en indianen” volgende 
pagina). 

 
Aantal d6           

• Alle infanterie (ook skirmishers en indianen): 1 per 4 figs 
• Cavalerie:      1 per 2 figs  
• Artillerie:      1 per fig  

 
Berekening 
Indien er restfiguren over zijn mag men naar boven afronden wanneer deze rest 1/2de van een 
gesloten- of losse infanteriestand bedraagt. Bij militie tellen ALLEEN volledige stands mee. 
Skirmish- en cavaleriestands worden niet naar boven afgerond. 
 
Pas op het bekomen aantal te werpen dobbelstenen volgende modifiers (cumulatief) toe: 
 
+x  dobbelstenen gelijk aan gevechtswaarde 
+2  dobbelstenen voor de charge 
+1 dobbelsteen voor charge door indianen 
+1 dobbelsteen voor een charge vanaf higher ground  
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+2  dobbelstenen voor charge in de flank 
+3 dobbelstenen voor een charge in de rug 
+2 dobbelstenen wanneer men een enkele lijn  formatie chargeert 
+1 dobbelsteen wanneer een officier geattacheerd is (testen Offr down wanneer men verliest) 
-2 dobbelstenen wanneer men IN enkele lijn formatie chargeert 
-1 dobbelsteen voor een charge uphill 
-1  dobbelsteen per disorder marker. 
-2  dobbelstenen wanneer men Militie is. 
-2 dobbelstenen wanneer doel achter soft cover 
-4 dobbelstenen wanneer doel achter hard cover 
 

• Elke 6 op de dobbelstenen is een hit. Neem 1 figuur per hit weg en leg een disorder marker 
bij de getroffen eenheid (of eenheden). De eenheid met de meeste verliezen verliest de 
melee en trekt zich automatisch (onmiddellijk) een volledige bewegingsafstand loodrecht 
weg van de vijand terug. De verliezer krijgt bovendien een tweede disorder marker.  

• Ingeval een melee op een gelijkstand eindigt wordt er onmiddellijk een tweede ronde melee 
uitgevochten zonder chargebonussen (dus ook geen chargebonussen voor rug of flank 
daar we ervanuit gaan dat de verdedigende eenheid zich ondertussen gedraaid heeft).  
Eindigt deze tweede ronde ook in gelijkstand moeten beide eenheden een volledige 
bewegingsafstand loodrecht weg van mekaar terugtrekken en krijgen ze beiden een extra 
disorder marker.  

• Een eenheid die eindigt met slechts één stand is vernietigd. Leg een destroyed marker op 
de plaats van de melee. 

• Een eenheid die deelnam aan een melee en tengevolge daarvan moest terugtrekken mag 
de volgende, eigen beurt GEEN ENKELE AKTIE ondernemen, ook geen moreeltest 
uitvoeren.  

 
Charge reaktie test Skirmishers en Indianen 
Indianen vochten alleen onder hun eigen voorwaarden en skirmishers probeerde steeds het lijf aan 
lijf gevecht, waarbij ze meestal erg in het nadeel waren door hun geringe aantallen, te vermijden. 
Indianen en skirmishers moeten daarom in principe steeds een volledige bewegingsafstand in 
goede orde terugtrekken wanneer ze gechargeerd worden.  Als ze bij verrassing gechargeerd 
werden kon dit wel eens niet lukken dus werp 1 D6. Bij een resultaat van 1 blijven ze staan en 
moeten ze de melee aangaan (men mag alle figuren bijbrengen die binnen 2/3de van de normale 
bewegingsafstand staan ) maar ze mogen echter nog wel vuren.  
 
Een charge moet steeds gezet worden, zelfs al is het doelwit teruggetrokken of gevlucht. Indien 
men binnen zijn chargeafstand op een nieuw doelwit stoot dan wordt dit doelwit automatisch 
gechargeerd. Dit doelwit mag echter NIET vuren om het verrassingeffekt weer te geven.  
 


