Mombasa – FAQ – Tactische en strategische tips
The Game Master is de uitgever van het strategiespel Mombasa. Wij geven graag een aantal handige
tips aan de spelers. Met name de spelers die het spel telkens weer onder de knie willen krijgen, maar
kansloos verliezen van hun tegenspelers, maar helaas mogen natuurlijk ook de bloedfanatieke
spelers die altijd al winnen en nóg hoger willen eindigen, dit ook lezen. Het is in ieder geval handig
om dit te lezen als je Mombasa gaat spelen op een toernooi.
Je vindt in deze FAQ tips over:
 Spreiden of concentreren
 Samenwerken loont
 Stille genieters
 Handelsposten elimineren
 Multipliers, yes!
 Boekhouden voor gevorderden
 Leven zonder boekhouden
 Voor gevorderden: de spoorkaarten benutten en vind nieuwe combo’s

Tactische en strategische tips van The Game Master:


Spreiden of concentreren?
Staar je niet blind op één spoor, je hebt er altijd minimaal twee nodig om een overwinning
binnen te halen! Hierbij rekenen we de aandelensporen ook mee. Andersom is te veel
spreiden ook niet echt handig. Kortom: vind een goede balans. Gemiddeld is scoren op twee
aandelensporen en één ander spoor voldoende om de eindoverwinning binnen te halen.



Samenwerken loont!
Vind een partner en trek samen op in een compagnie om deze sterker te maken. Doe dat
met twee compagnieën en je hebt overal vrienden.



Stille genieters
Voor de echte slimmeriken is het ook mogelijk om stiekem wel aandelen van een compagnie
te bemachtigen met behulp van kaarten. Je kunt dan de indruk wekken dat je de compagnie
niet echt steunt en toch stiekem meeprofiteren van anderen. Zonder dat je de compagnie
ook maar een beetje vooruit helpt. Deze kaarten vindt je bij diamantenhandelaren die later
in het spel komen en de compagnie aandelen in de E-kaarten (laatste spelfase).
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Handelsposten elimineren
Help! De huisjes raken op. Houdt rekening met de tactiek om huisjes weg te werken. Als er
geen huisjes meer zijn, dan kun je ook de mooie extra’s van het innemen van gebieden niet
meer gebruiken. Als je expansie als hoofdstrategie hebt, houd er rekening mee dat je
daarnaast ook goederen blijft spelen om op andere manieren vooruit te kunnen op de
aandelensporen. Dit is met name interessant bij het eindspel. Het elimineren van
handelsposten uit de compagnieën kan overigens ook een geheel eigen strategie zijn, die ook
minder zichtbaar is dan de normale strategie van huisjes plaatsen. Toch kan een compagnie
hierdoor behoorlijk waardevast worden.



Multipliers. Yes!
Geweldig aan Mombasa is dat er een aantal multipliers in zitten. Je kunt je strategie hierdoor
mooi versterken. Niet alleen door de kaarten die steeds sterker worden, maar ook de
privileges op de aandelensporen. Zo heb je een sterke multiplier in expansie zitten met het
A1 spoor. Als je voorbij het +2 expansie privilege bent, hoef je nog maar amper helmpjes te
spelen om vooruit te gaan. Ook aardige multipliers zitten in de diamantenhandelaren (zeker
met mijnen) en als je meerdere boekhouders in dienst neemt.



De boekhouder. Tja. Die is gewoon vreselijk lastig onder de knie te krijgen. We zouden hier
bijna een hoofdstuk aan moeten wijden. Als je besluit met de boeken aan de slag te gaan, ga
er dan maar even voor zitten. Tip 1: kijk ook eens naar de “C-boeken”. Die zijn dan wel
duurder (2 boekhoudingspunten in plaats van 1), maar wel veel gemakkelijker. Tip 2: neem
meer boekhouders in dienst.
Hieronder een voorbeeld van een ervaren Controller in actie
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Het leven zonder boekhouding. Bestaat dat? Jazeker!
Er wordt gezegd dat de boekhouder een uitstervend beroep is door alle automatisering. Hele
jammer natuurlijk. Het is behoorlijk arbeidsintensief werk en in Mombasa kun je blijven
puzzelen tot je een ons weegt. Ook in de 22ste eeuw nog. Gelukkig. Alhoewel. Er zijn er die er
helemaal niet van houden. Die kiezen er voor hem helemaal links te laten liggen en altijd
voor geld te gaan als je boekhoudingspunten krijgt. Heel soms kan het handig zijn om een
boek weg te halen die een ander heel goed kan gebruiken die wel vol op de boekhouder
speelt, maar verder altijd voor geld gaan. En als je er geld bij krijgt, ook dan is het meestal
beter om tóch het boekje te pakken. Ook is het links laten liggen van de boekhouder eigenlijk
direct een keuze voor het diamantenspoor. Want het is toch wel erg handig om in ronde 4 al
een vierde actievak vrij te spelen. Neem dan nog twee aandelensporen er bij en je maakt een
goede kans om te winnen. Het geld dat je bespaart kun je inzetten voor progressie op de
aandelensporen én om waardevolle kaarten te kopen. Dat zijn in jouw geval:
diamantenhandelaren, waardevolle goederenkaarten of kaarten met een hoge rode krat
waarde die je toevallig goedkoop op de kop kunt tikken.



Ervaren spelers ontdekken nog meer combo’s
Ontdek de vele combinaties door het spel – na een stuk of drie keer gespeeld te hebben – te
verrijken met een variatie in de aandelensporen met behulp van de spoorkaarten. Ontdek
nieuwe, krachtige combo’s op de A2, B2, C2 en D2 kanten.
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