ROTTERDAM
Havenspel

In dit havenspel zijn de spelers ondernemers, die goederen vanuit alle delen van de wereld naar de Rotterdamse haven
vervoeren. In de haven worden de grondstoffen verwerkt tot producten voor de consument. Maar let op! Het kan heel druk
zijn in de Europoort. Door speciale vaargeulen kunnen de spelers de vaart van elkaars schepen beïnvloeden. Wie wordt
dé havenbaron van Rotterdam?

Interactief spel

Wederom een geslaagd interactief bordspel van The Game Master geschikt voor een breed publiek. De uitdaging voor
de spelers is tijdig de juiste grondstoffen in de havens af te leveren. Ook kan er geruild worden tussen de spelers om
de meest waardevolle producten in handen te krijgen.

Belangrijke spelkenmerken

n Routes uitstippelen en strategische keuzes maken
n Met schepen varen, speciaal spelmechaniek met vaargeulen
n Ruilhandel voeren tussen spelers om de juiste producten in handen te
n Speciale scheepskaarten om interventie te plegen
n Opdrachten uitvoeren door combinaties van producten te verzamelen

krijgen

Karakteristieken:

Spelkenmerken:

 Familiespel

 Strategie

 2-4 spelers

 Tactiek

 Spelduur: 60 minuten

 Geluksfactor

 Vanaf 8 jaar

Port of Europe
Introductie
Een croissantje met jam in Parijs, de nieuwste mode in Milaan
of een volle tank langs de autobaan in Duitsland? In dit
fascinerende havenspel kruipen de spelers in de huid van
ondernemers met hun eigen vloot. Uit alle delen van de wereld
halen zij grondstoffen, vervoeren deze met hun schepen
naar de havens en verwerken deze tot eindproducten voor de
Europese consument. Maar de concurrentie is groot en de
Maas wordt druk bevaren. In Rotterdam is slechts ruimte
voor één havenbaron. Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Inhoud
 1 spelbord

Voor jong en oud
De werking van de grootste haven van Europa is door The Game Master vertaald in
een familiespel dat alle dynamiek van de haven in zich heeft en toch eenvoudig
te begrijpen is. Hierdoor is het havenspel Rotterdam geschikt voor iedereen van
8 jaar en ouder. De spelers hebben hun eigen schepen. Ze kunnen het elkaar
lastig maken bij het varen over de Maas naar de juiste havens door de speciale
werking van de vaargeulen. Ze mogen producten met elkaar ruilen om opdrachten
te vervullen. Ook kunnen spelers vrachtjes van andere schepen roven en kan
de zeehavenpolitie ingrijpen bij dubieuze transporten.

Hans van Tol

Karakteristieken

n Familiespel met tactische en
n Verkoop adviesprijs € 24,95
n Aantal spelers: 2 - 4
n Leeftijd: vanaf 8 jaar
n Spelduur: 60 minuten

 1 spelregelboekje
 1 havenmeester
 1 spelfase marker
 20 schepen
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 24 grondstofeenheden
 60 productkaarten
 46 opdrachtkaarten
 20 scheepskaarten

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
Some components not suited for children under 3.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet: verschluckbare Kleinteile.
Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois.

Art.-nr: TGM-RD-01

De Rotterdamse Haven
Aan het begin van de 21ste eeuw wordt in de Rotterdamse
haven jaarlijks bijna 400 miljoen ton goederen verwerkt.
De spelers vullen hun mammoettankers tot de nok toe
met ruwe olie uit het Midden Oosten en de vrachtschepen
worden volgeladen met containers vanuit Azië. De ruwe
olie wordt in de raffinaderijen in de Botlek verwerkt
tot benzine en plastic. In de Eemhaven worden gigantische hoeveelheden containers overgeslagen. Vanuit
Zuid Amerika komt exotisch fruit voor verwerking in
de Merwehaven in Schiedam aan. En de Vulcaanhaven
aan de rand van Vlaardingen krijgt grote hoeveelheden graan te verwerken voor
overslag en verwerking. Maar komen de schepen ook in de juiste havens aan?

strategische spelelementen

Ook voor Amsterdammers!

Haventje spelen vindt iedereen in Nederland leuk. Zelfs Amsterdammers hebben zich tijdens het testen van het spel bijzonder
goed vermaakt. Rotterdam is geschikt voor een breed publiek en is met € 24,95 ook aantrekkelijk geprijsd.

Leverbaar vanaf: 16 april 2007
Officiële introductiedatum: 23 april 2007

Bestellen

Het spel Rotterdam wordt geleverd in eenheden van 5 spellen per doos en is verkrijgbaar bij:
HOT Sports & Toys en Boosterbox.

Voor meer info over spellen: bel 0180 - 32 00 57 of mail naar info@thegamemaster.nl

www.thegamemaster.nl

