
 ■ KORT SPELOVERZICHT
CAPTAIN SONAR is een nieuwe benadering van het klassieke spel Zeeslag, waarin twee teams tegen elkaar 
spelen. Elk bemanningslid heeft een specifieke taak. Om te kunnen winnen, zullen de teamleden naar elkaar 
moeten luisteren en hun beslissingen op elkaar moeten afstemmen.
BELANGRIJK: het spel kent twee varianten. Eén daarvan is het simultane spel, en de andere variant wordt beurt 
om beurt gespeeld. Als het jullie eerste spel is, of als jullie je in een rumoerige omgeving bevinden, raden we aan 
om eerst beurt per beurt te spelen. De simultane variant zorgt er dan weer voor dat je de stress en de adrenaline 
van een echt duel van onderzeeërs zal kunnen ervaren!

 ■ DOEL VAN HET SPEL
Het eerste team dat 4 schadepunten kan toebrengen aan de onderzeeër van de vijand, wint het spel.
Opmerking: enkele van de gevorderde scenario’s hebben andere doelen, die specifiek kunnen zijn aan een 
bepaald scenario, of bijkomende doelen die behaald moeten worden om het spel te winnen.

 ■ VOORBEREIDING
1 • Plaats beide schermen naast elkaar in het midden van de tafel �.
2 • Kies je scenario (zie pagina 8). Kapiteins � en Marconisten � nemen elk hun specifieke bladen.
3 • Voor de simultane variant gebruik je de donkere zijde van de rollenbladen. Voor de variant ‘beurt om beurt’ 
gebruik je de lichte zijde.
4 • Ongeacht het aantal spelers zitten je teamgenoten aan 
dezelfde kant van de tafel, en zit het 
vijandige team aan de overzijde.
5 • Stuurmannen � en Inge-
nieurs � nemen hun specifieke 
rollenblad. 
6 • Marconisten nemen een 
doorschijnend blad �.
7 • Tenslotte neemt 
elke speler een
uitwisbare viltstift.

 ■ ONDERDELEN
• 2 sets van 12 rollenbladen
(1 voor elk team, geel of blauw)
Elk blad is dubbelzijdig: de lichte zijde wordt 
gebruikt bij de variant ‘beurt om beurt’, de 
donkere zijde voor de simultane variant.

Voor elk team:
• 1 blad voor de Stuurman
• 1 blad voor de Ingenieur
• 5 bladen voor de Kapitein (1 per scenario)
• 5 bladen voor de Marconist (1 per scenario)

• 2 doorschijnende bladen voor Marconisten
• 8 uitwisbare viltstiften
• Twee schermen

 ■ TEAMVERDELING
• 8 spelers : 2 teams van 4
• 7 spelers : 1 team van 4 en 1 team van 3
• 6 spelers : 2 teams van 3
• 5 spelers : 1 team van 3 en 1 team van 2
• 4 spelers : 2 teams van 2
• 3 spelers: 1 team van 2 en 1 speler alleen
• 2 spelers: 2 spelers alleen
Met 3 en 2 spelers kan enkel de variant 
‘beurt om beurt’ worden gespeeld. Elke 
speler moet zelf alle 4 de rollen spelen. Dat 
vergt meer tijd voor organisatie.

ROLVERDELING VOLGENS HET AANTAL 
SPELERS
Teams van 4: Het ideale aantal. Elke speler 
krijgt een verschillende rol.
Teams van 3: Eén speler speelt zowel de 
Kapitein als de Stuurman.
Teams van 2: Eén speler speelt zowel de 
Kapitein, de Stuurman als de Ingenieur.

Op de bodem van de oceaan hoort niemand je schreeuwen!
Het jaar is 2048. Een nieuwe economische oorlog is losgebarsten. Een zeldzaam 
mineraal dat nodig is voor de constructie van hoogtechnologische machines werkt 
wereldwijd een grootschalige economische crisis in de hand.
Private ondernemingen bewapenen nu hun prototypes van de nieuwste generatie 
van onderzeeërs om in de grootste dieptes van de oceaan op zoek te gaan naar het 
mineraal. Onder het kalme oceaanoppervlak woedt er een stille oorlog, waarbij deze 
nieuwe en nog steeds instabiele technologieën worden ingezet.
Jullie zullen als team moeten samenwerken en overleggen om de vijand te verslaan.

Dompel je onder 
in dit coöperatieve 
spel voor teams 
van 2 tot 8 spelers, 
vanaf 12 jaar.

Opmerking: in deze 
spelregels worden voor 

het gemak en de leesbaar-
heid mannelijke naamwoor-

den gebruikt. Uiteraard willen 
we hiermee de vrouwelijke 

spelers niet discrimineren.©
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Op elk blad is er ruimte 
gelaten om je voornaam 
en de naam van je
onderzeeër te schrijven. Marconist

Stuurman

Marconist

Stuurman

voornaam

naam van de 
onderzeeër



 ■ DE KAPITEIN
De Kapitein is de lijm die de hele bemanning 
samenhoudt. Hij is niet enkel verantwoordelijk 
voor de koers van de onderzeeër, maar is ook de 
link tussen de verschillende bemanningsleden.

Aan het begin van het spel tekent de Kapitein een kruis op het oceaanvak van 
zijn keuze. Zo bepaalt hij de startpositie van zijn onderzeeër. Deze informatie 
wordt verborgen gehouden voor het vijandelijke team.
Wanneer het startsignaal gegeven wordt (beide Kapiteins roepen “DUIKEN!”), 
kondigt elke Kapitein de koers van zijn onderzeeër aan en duidt hij vervolgens 
de route aan op zijn blad.

 ❱ EEN KOERS AANKONDIGEN

De Kapitein kan zijn schip ÉÉN VAK PER KEER in een van de vier 
WINDRICHTINGEN bewegen (OOST, WEST, NOORD of ZUID). 
Hij moet zijn bevelen LUID EN DUIDELIJK doorgeven, zodat iedereen aan tafel hem 
kan horen. 
Het bevel wordt als volgt gegeven: “KOERS... NOORD / OOST / WEST / ZUID".

•  SIMULTANE VARIANT:
Elke Kapitein kondigt zijn koers aan op zijn eigen tempo.

• VARIANT ‘BEURT OM BEURT’:
Beide Kapiteins kondigen om de beurt hun koers aan. Voordat hij een koers 
aankondigt, moet een Kapitein eerst zeker zijn dat de tegenstander zijn beurt 
heeft beëindigd.

BELANGRIJK: In beide spelvarianten moet de Kapitein eerst wachten tot zijn 
Stuurman en Ingenieur “OK” zeggen nadat ze hun taken hebben uitgevoerd 
(vakjes aankruisen), voordat hij verder kan gaan met de aankondiging van een 
nieuwe koers (zie DE STUURMAN en DE INGENIEUR op pagina 3).
•  Een onderzeeër mag zijn eigen route niet kruisen of een route nemen die al 
getraceerd is geweest (naar een vak bewegen waar er al een lijn getekend is).

• Het is verboden om door een eiland heen te varen.
• De Kapitein kan zijn route enkel wissen door aan de oppervlakte te komen (zie 
pagina 5).

 ❱ BLACKOUT!

If the Captain finds himself stuck because he did not plan his route well enough, 
he is in a Blackout situation and MUST IMMEDIATELY SURFACE (see page 5).

 ■ DE MARCONIST
Het is de taak van de Marconist om te luisteren 
naar wat de KAPITEIN VAN DE TEGENPARTIJ zegt, 
zodat hij kan proberen om de vijandelijke
onderzeeër te localiseren.

Zodra de vijandelijke Kapitein een koers aankondigt, traceert de Marconist deze 
route op zijn doorzichtige blad (hij start hierbij op een locatie naar zijn keuze, 
aangezien hij niet weet waar de vijandelijke onderzeeër is gestart).

Door zijn doorzichtige blad op te schuiven op zijn kaart, probeert hij uit te vissen 
waar de onderzeeër van de vijand ligt (wetende dat eilandvakjes niet bevaren 
mogen worden en dat een onderzeeër zijn eigen route niet mag kruisen).

Hoe beter de Marconist luistert naar de vijandige Kapitein, hoe meer informatie 
hij krijgt over diens route, en hoe beter hij de locatie van de vijandelijke onder-
zeeër kan bepalen. Natuurlijk moet hij hierbij regelmatig overleggen met zijn 
Kapitein, en hem informatie verschaffen over de mogelijke locatie van de vijand.

Hij zal de positie van de vijand ook nauwkeuriger kunnen bepalen dankzij de 
DRONES en de SONAR, die geactiveerd kunnen worden door de Kapitein of de 
Stuurman (zie Stuurman, pagina 3, en ACTIVEREN VAN DE SYSTEMEN, pagina 6).

DE VIER ROLLEN AAN BOORD VAN DE ONDERZEEËR

ADVIES
• De Kapitein moet regelmatig overleggen met zijn Marconist om in te kunnen 
schatten waar de vijand zich bevindt.
• Ga als Kapitein niet te snel bij de aankondiging van je koers. Geef de rest van je 
team de tijd om te reageren op de koers die je beslist te varen.

ADVIES
• Om te voorkomen dat je getraceerde route buiten het doorzichtige blad valt, 
begin je bij de start van het spel best te tekenen in het midden van je blad.
• Als de getraceerde route buiten je doorzichtige blad valt, of als je verdwaald 
raakt, wis dan alles uit en begin opnieuw. 

Hier weet de Marconist dat de route die hij heeft getekend niet mogelijk is, 
omdat deze route door een eiland vaart. Hij schuift zijn doorzichtige blad op 
tot hij een mogelijke locatie vindt voor de vijandelijke onderzeeër.

VOORBEELD

VOORBEELD

KOERS: NOORD!

Stuurman: 
ok!

Ingenieur: 
ok!

KOERS: WEST!

Stuurman: 
ok!

Ingenieur: 
ok!

KOERS: NOORD!

Stuurman: 
ok!

Ingenieur: 
ok!

Hier heeft de Kapitein de volgende bevelen gegeven:



 ■ DE STUURMAN
Het is de taak van de Stuurman om de meters van 
de wapens, de detectiesystemen en de camouflage 
(Camo) te vullen. Hij waarschuwt de Kapitein 
zodra de meters klaar zijn voor gebruik.

 ❱ BEHEER VAN DE METERS

Telkens als de Kapitein een routebevel 
geeft, kruist de Stuurman een vakje aan 
op de meter van zijn keuze (of die van 
de Kapitein). Zodra een meter vol is, 
bevestigt de Stuurman dit door klaar en 
duidelijk te roepen. Bijvoorbeeld “MIJN 
KLAAR!”. Zo weet de Kapitein dat hij 
indien nodig een Mijn kan inzetten.

BELANGRIJK:
De meter van een bepaald systeem kan 
enkel worden herladen nadat het 
systeem werd gebruikt (zie Activatie van de Systemen, pagina 6).
Enkel de Kapitein kan de MIJNEN, TORPEDO’S en CAMOUFLAGE activeren. De 
DRONES en de SONAR kunnen door zowel de Kapitein als de Stuurman worden 
geactiveerd (zie Activatie van de Systemen, pagina 6).

 ❱ SCHADE

Bovenaan het rollenblad staan er vier 
vakjes afgebeeld die de schade voorstellen 
die de onderzeeër kan oplopen.
Elke keer dat de onderzeeër wordt 
geraakt, moet de Stuurman een van deze vakjes aankruisen. Als alle 4 de vakjes 
zijn aangekruist, dan is de onderzeeër vernietigd en verliest het team het spel.

BELANGRIJK:
Als je met minder dan 8 spelers speelt, dan speelt de Kapitein misschien ook de 
rol van Stuurman (of zelfs de Ingenieur). Is dit het geval, dan moet de Kapitein 
op het blad van de Stuurman een vakje aankruisen op de meter van zijn keuze, 
elke keer dat hij een bevel geeft (en een panne op het blad van de Ingenieur als 
hij ook deze rol speelt).

 ■ DE INGENIEUR
De Ingenieur noteert alle pannes in de onder-
zeeër nadat de Kapitein zijn bevelen heeft 
doorgegeven. Sommige pannes leggen de systemen 
lam, andere brengen de onderzeeër schade toe.

Als de Kapitein een routebevel 
geeft, moet de Ingenieur verplicht 
een PANNE aankruisen in het con-
trolepaneel  dat overeenkomt met 
de koers die werd gevolgd (West, 
Noord, Zuid of Oost).

De Ingenieur kan ervoor kiezen 
om dit kruis aan te brengen in de 
Centrale  Circuits of in de Reactor, 
zo lang hij het maar doet in het 
juiste controlepaneel.

 ❱ SYSTEEMPANNE

Als ten minste één symbool van een bepaalde soort aangekruist is, dan is het 
onmogelijk om het systeem in kwestie nog te activeren.
BELANGRIJK! Eén Symbool geldt voor 2 systemen.

   
 MIJNEN + TORPEDO’S DRONES + SONAR CAMOUFLAGE + SCENARIO 

Voordat het systeem wordt geactiveerd, moet de Stuurman eerst samen met de 
Ingenieur kijken of er pannes zijn in het desbetreffende systeem.

DE VIER ROLLEN AAN BOORD VAN DE ONDERZEEËR

TORPEDO 
KLAAR!

Twee van de systemen van de Stuurman zijn klaar voor gebruik: een mijn en 
een torpedo (die hij net heeft afgewerkt door de meter te vullen).

De Kapitein kondigt aan "KOERS NOORD!". De Ingenieur moet naar keuze 
een PANNE aankruisen in het controlepaneel NOORD. Hier kan dit een van de 
2 gele indicatoren zijn in de Centrale Circuits, of een van de 3 in de Reactor.

Wapen 
Systemen 

Detectie 
Systemen

Speciale 
Systemen

CONTROLE- 
PANELEN

Centrale 
Circuits
Reactor

KOERS 
NOORD!

Hier kan er geen enkel systeem geactiveerd worden, omdat er ten minste 
één symbool van elk systeem is aangekruist.

Als de Kapitein een Mijn of een 
Torpedo wil gebruiken, dan 
moet de Ingenieur eerst de 
twee pannes herstellen op de 
rode indicatoren . 

Schade onderzeeër
Profiel onderzeeër 
(zie ‘boven water 
komen’, pagina 5)

Mijn

West

Regels
(schade)

Regels
(repareren)

Noord Zuid Oost

Drone Camo

Torpedo Sonar Scenario

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD



 ❱ STRALINGSPANNE

De Stralingspannes hebben geen nadelige gevolgen zo lang niet ALLE 
Stralingsindicatoren aangekruist zijn of zo lang er geen Panne van een 

Controlepaneel optreedt (zie verder).
Zijn ALLE Stralingsindicatoren aangekruist, dan ontvangt de onderzeeër één 
schadepunt en moet de Stuurman een schadevakje op zijn persoonlijke blad 
aankruisen. Daarna worden ALLE pannes van de onderzeeër uitgewist.

 ❱ PANNE VAN EEN CONTROLEPANEEL

Als ALLE indicatoren van EENZELFDE CONTROLEPANEEL (Noord, Zuid, Oost, 
West) aangekruist zijn (zowel in de Centrale Circuits als in de Reactor), dan 
ontvangt de onderzeeër één schadepunt (dat door de Stuurman moet worden 
aangebracht). Vervolgens worden ALLE pannes door de Ingenieur uitgewist. Het 
is daarom belangrijk om met de Kapitein te overleggen voordat dit gebeurt!

 ■ HERSTELLEN

 ❱ AUTOMATISCH HERSTEL IN DE CENTRALE CIRCUITS

De pannes in de Centrale Circuits (bovenste deel van een controlepaneel) zijn 
in groepjes van 4 met elkaar verbonden door een oranje, gele of grijze lijn (een 
circuit).

ALS ALLE 4 DE PANNES OP EENZELFDE CIRCUIT DOORKRUIST ZIJN, 
DAN HERSTELLEN ZE AUTOMATISCH EN MAG JE ZE ONMIDDELLIJK UITWISSEN.

Pannes in de Centrale Circuits kunnen ook worden hersteld door boven water 
te komen (zie pagina 5).

 ❱ HERSTELLEN VAN DE REACTOR

Pannes in de Reactor kunnen op twee manieren worden hersteld:

• De eerste manier treedt op als alle Stralingsindicatoren aangekruist zijn. Dan 
ontvangt de onderzeeër één schadepunt, waarna alle pannes in de onderzeeër 
worden uitgewist (zie Stralingspanne).

• De andere (veel betere) manier is door boven water te komen (zie pagina 5).

ADVIES
Om rampen te voorkomen, moet de Ingenieur met de Kapitein praten en hem 
vragen om een bepaalde koers te mijden. Anders raakt de apparatuur beschadigd.

SCHADE!

SCHADE!

De laatste Stralingsindicator wordt aangekruist. De 
Ingenieur bevestigt dit door “SCHADE!” te roepen.

De Kapitein heeft te vaak 
koers gezet naar het 
westen waardoor ALLE indi-
catoren van het westelijke 
vak zijn aangekruist. De 
Ingenieur roept “SCHADE!”

De Stuurman kruist een 
schadevakje aan op zijn 
rollenblad.

Dan wist de Ingenieur alle pannes 
van de onderzeeër uit.

Dan wist de 
Ingenieur alle 
pannes van de 
onderzeeër uit.

Er zijn al 3 pannes doorkruist op het gele circuit (je kan ze zien in het 
westelijke controlepaneel). De Ingenieur overlegt nu met de Kapitein en 
vraagt hem om indien mogelijk koers te zetten naar het oosten. Zo ver-
volledigt hij het gele circuit, waardoor dit automatisch herstelt.

Er zijn veel pannes in de Reactor (onderaan). Alle systemen zijn buiten 
werking en 4 van de 6 Stralingsindicatoren zijn aangekruist. De onder-
zeeër moet dringend boven water komen voor herstellingswerken!

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

De Stuurman kruist een 
schadevakje aan op zijn 
rollenblad.
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 ■ BOVEN WATER KOMEN

Boven water komen is een efficiënte manier om je onderzeeër te herstellen en 
om je navigatieroute uit te wissen. Je bent er wel een tijd lang kwetsbaarder 
door, en daarom is het een manoeuvre waar je zeer voorzichtig mee moet 
omspringen. Om boven water te komen, roept de Kapitein “OPSTIJGEN!"
Dan moet hij zijn tegenstanders het nummer geven van de sector waarin hij 
boven water komt.

De regels voor het opstijgen zijn verschillend voor de simultane variant en de 
variant ‘beurt om beurt’:

 ❱ BEURT OM BEURT

In plaats van een route aan te kondigen, gebruikt de Kapitein zijn beurt om 
aan te kondigen dat hij opstijgt, zoals hierboven beschreven. Vervolgens wist de 
Ingenieur ALLE pannes in de onderzeeër uit.
Het vijandelijke team mag dan drie beurten na elkaar spelen. Dat houdt dus in: 
drie routes aankondigingen, maar ook drie keer het systeem activeren. Daarna 
gaat het spel verder volgens de gebruikelijke regels.

 ❱ SIMULTAAN
Zodra je de sector hebt aangekondigd waarin je boven water komt, 
kun je beginnen met de herstelling van de onderzeeër:

1 - De Ingenieur begint met het beveiligen van het schip. Hij trekt met zijn pen 
een lijn rond een van de 4 delen van de onderzeeër op zijn blad. Hierbij mag hij 
niet buiten de witte omlijning (de dubbele romp) tekenen. Daarna schrijft hij 
zijn initialen in het afgebakende gebied.

2 - Daarna geeft hij zijn blad door aan een ander bemanningslid die hetzelfde 
doet met een ander deel van de onderzeeër, totdat alle delen beveiligd zijn 
(inclusief de initialen van alle bemanningsleden). Als er minder dan 4 spelers in 
het team zitten, zullen sommige spelers dit meermaals moeten doen.

3 - Het blad wordt dan teruggegeven aan de Ingenieur. Hij geeft het op zijn 
beurt aan de Ingenieur van het vijandelijke team, die dan moet controleren of 
er binnen de lijnen van de dubbele romp werd getekend. Is dit niet het geval, 
dan moet het deel in kwestie opnieuw worden getekend!

4 - Als alle lijnen correct zijn getekend, mag de Ingenieur alle lijnen rond alle 
delen van de onderzeeër uitwissen, alsook alle initialen en alle PANNES in de 
onderzeeër!

5 - Als hij hiermee klaar is, roept de Ingenieur “KLAAR OM TE DUIKEN!”. 
Vervolgens geeft de Kapitein het bevel “DUIKEN!” en gaat het spel verder.

BELANGRIJK:
JE TEGENSTANDERS SPELEN VERDER TERWIJL JIJ BOVEN WATER HER-
STELLINGEN AANBRENGT! Je bemanningsleden mogen niets tekenen zo lang 
de onderzeeër aan het wateroppervlak ligt.

Intussen wist de Kapitein zijn route uit. Hij MOET de volledige route op zijn blad 
uitwissen en mag enkel zijn huidige positie behouden. De Mijnen die hij al had 
gelegd, blijven echter liggen (zie Mijnen Leggen, pagina 6).

ADVIES
Ook hier weer is de communicatie met je teamgenoten de sleutel tot het succes.

• De Ingenieur MOET de Kapitein informeren over pannes. De Kapitein kan dan 
beslissen om op te stijgen indien hij denkt dat de vijand ver weg is en er dus geen 
gevaar is (enkel de Marconist kan dit garanderen!). Vervolgens kunnen de pannes 
worden hersteld en kunnen lange, complexe routes worden uitgewist om plaats te 
maken voor de rest van het spel.

• Op een kritiek moment in het spel is het beter om niet op te stijgen. Als de vijand 
in de buurt is, kan hij je immers met een welgemikt schot afmaken!

• Gewiekste Kapiteins kunnen ook opstijgen om de vijand naar zich toe te lokken.
Misschien legde hij in de buurt wel een mijnenveld aan, dat hij kan activeren nadat 
zijn onderzeeër weer gedoken is (zie Mijnen Leggen, pagina 6).

Hier moet de Kapitein zijn oude route (in het rood) 
uitwissen, en mag hij enkel zijn huidige positie 
bewaren (de zwarte bol). De Mijnen die hij eerder 
heeft geplaatst, blijven gewoon liggen.

Aandacht, wij 
komen boven 

water in Sector 6!

Hier verklaart de Kapitein luid en 
duidelijk aan het vijandelijke team:

Ingenieur Roberto Fragga begint met het beveiligen van het schip. Hij 
heeft een lijn getekend rond een van de 4 delen van de onderzeeër en er 
zijn initialen ingeschreven. Alle andere bemanningsleden moeten nu een 
voor een zijn blad nemen en hetzelfde doen voor de andere delen.

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD



Als de meter van een van de systemen vol is, moet de Stuurman dit melden aan 
de Kapitein. Vanaf nu kan de kapitein dit systeem op elk moment activeren.
De Kapitein kan ALLE soorten systemen activeren.

De Stuurman kan de Drones en de Sonar zelf activeren.
Om een systeem te activeren, moet de Kapitein of de Stuurman:

1 •  De Ingenieur vragen of er pannes zijn in het desbetreffende systeem, door 
naar de symbolen te kijken. Als er pannes zijn, moeten deze eerst hersteld 
worden voordat het systeem kan worden geactiveerd.

HERINNERING: Een systeem kan enkel geactiveerd worden als er géén pannes 
zijn (geen enkele aankruising van het overeenkomstige symbool)!

2 •    "STOP!" roepen en zijn vuist in de lucht steken (alle andere spelers, van 
beide teams, moeten stoppen met tekenen en opletten).

3 •  Aankondigen welk systeem er wordt geactiveerd (bijvoorbeeld “IK LEG EEN 
MIJN!”).

4 •  Het effect van deze activatie uitvoeren (zie verder).

5 •  Vervolgens gaat het spel verder.

 

De Kapitein kan een Torpedo lanceren naar een doelwit op een 
afstand die MAXIMUM 4 VAKJES verwijderd is van zijn huidige locatie 

(horizontaal of verticaal). Hij moet het vakje aankondigen waarop de Torpedo 
inslaat (bijvoorbeeld: “TORPEDO GELANCEERD, INSLAG OP C6!”), maar hij 
tekent geen traject voor de Torpedo op zijn map. De Stuurman moet dan alle 
kruisjes uitwissen in de meter van de Torpedo (aangezien deze net is gebruikt).
De mogelijke gevolgen zijn dezelfde als bij de ontploffing van een Mijn (zie 
rechts: MIJNEN LEGGEN). Daarna gaat het spel gewoon verder.
Ontploft je Torpedo op een vakje waar een Mijn ligt (van om het even welk 
team), dan wordt die Mijn vernietigd.

BELANGRIJK
Als het trefpunt van je Torpedo op een vakje ligt dat grenst aan je eigen 
onderzeeër, dan ontvang je één schadepunt!

De Kapitein tekent een M (voor Mijn) op een vakje dat grenst aan 
zijn onderzeeër. Voor alle duidelijkheid: het is verboden om een 

Mijn te leggen op de route die al werd genomen door de onderzeeër (waar er 
op dit moment een lijn getekend staat).
Dan kondigt hij aan: “MIJN GELEGD!” en gaat het spel verder. De Stuurman 
moet dan alle kruisjes in de meter van de Mijnen uitwissen (aangezien deze net 
is gebruikt).

Later, op elk moment tijdens het spel behalve wanneer de onderzeeër boven 
water ligt, kan de Kapitein de Mijn doen ontploffen als hij denkt dat de vijandelijke 
onderzeeër er vlakbij is. Hij steekt zijn vuist in de lucht en roept “STOP, IK DOE DE 
MIJN ONTPLOFFEN!”. Dan zegt hij in welk vakje de Mijn ligt (bijvoorbeeld: “STOP, 
IK DOE DE MIJN ONTPLOFFEN OP G7”!).

Er zijn dan drie mogelijkheden (net als bij de lancering van een Torpedo):

1 • De vijandelijke onderzeeër ligt bij de ontploffing meer dan één vakje ver-
wijderd van de Mijn:
De vijandelijke Kapitein roept “MIS!” en het spel gaat gewoon verder.

2 • De vijandelijke onderzeeër ligt bij de ontploffing op een vakje dat grenst 
aan de Mijn (OOK DIAGONAAL): 
De vijandelijke Kapitein roept “ONRECHTSTREEKSE TREFFER, 1 SCHADE!”.
Zijn Stuurman kruist een van de 4 Schadevakjes aan op zijn blad. Daarna gaat 
het spel gewoon verder.

3 • De vijandelijke onderzeeër ligt bij de ontploffing op EXACT HETZELFDE 
VAKJE als de Mijn: 
De vijandelijke Kapitein roept “RECHTSTREEKSE TREFFER, 2 SCHADE!”.
Zijn Stuurman kruist twee van de 4 Schadevakjes aan op zijn blad. Daarna gaat 
het spel gewoon verder, maar nu weet je dat de vijand dichtbij is!
 
BELANGRIJK
Als je een van je mijnen laat ontploffen terwijl je eigen onderzeeër eraan 
grenst,  dan ontvang je zelf ook een schadepunt!

VOORBEELD

De Kapitein bevindt zich in C7 en legt een 
Mijn op een aangrenzend vakje, B7. Hij 
tekent een M op dit vakje.

Later in het spel doet de Kapitein de Mijn 
op B7 ontploffen. De vijandelijke onderzeeër 
(die op C6 ligt) is één vakje verwijderd van 
de inslag. Deze indirecte treffer levert één 
schadepunt op!

Hier lanceert de Kapitein (in D3) een Torpedo 
die 4 vakjes verder inslaat, op G2. De onder-
zeeër van de vijand ligt in dit vakje, dus deze 
rechtstreekse treffer levert 2 schadepunten op!

ACTIVEREN VAN DE SYSTEMEN

TORPEDO LANCEREN

EEN MIJN LEGGEN

VOORBEELD



Met een Drone krijg je informatie over de sector waarin de vijan-
delijke onderzeeër zich bevindt (de map is onderverdeeld in 9 sec-

toren in de simultane variant, en in 4 sectoren in de variant ‘beurt om beurt’).
• De Kapitein vraagt zijn tegenstanders of ze zich in een bepaalde sector 
bevinden (bijvoorbeeld: “ZIJN JULLIE IN SECTOR 5?").
• Het vijandelijke team MOET met JA of NEE antwoorden en moet de waarheid 
spreken. De Stuurman moet dan alle kruisjes in de meter van de Drones uitwis-
sen (aangezien deze net is gebruikt). Daarna gaat het spel gewoon verder.

Bij de activatie van de Sonar moet de vijandelijke Kapitein je TWEE 
coördinaten geven in verband met zijn huidige locatie. Hij kan kiezen om je 
informatie te geven over de rij, de kolom of de sector waarin zijn onderzeeër 
zich momenteel bevindt.
• Een van deze twee coördinaten MOET correct zijn, de andere MOET een 
leugen zijn.
• Beide coördinaten moeten verschilend zijn (rij, kolom of sector).
De Stuurman moet dan alle kruisjes in de meter van de Sonar uitwissen 
(aangezien deze net is gebruikt). Daarna gaat het spel gewoon verder.

Door de Camouflage te activeren, kun je je onderzeeër vrijelijk en in 
een RECHTE LIJN bewegen, zonder de route luidop aan te kondigen. 

• De beweging MOET in een rechte lijn uitgevoerd worden, en  je kunt 0 tot 4 
vakjes ver bewegen.
• De Kapitein gebruikt zijn duim om aan zijn bemanningsleden duidelijk te 
maken in welke richting hij wil bewegen. Hij verbergt hierbij zijn hand achter 
het scherm. De Stuurman moet dan alle kruisjes in de meter van de Camouflage 
uitwissen (aangezien deze net is gebruikt).

Aangezien de Camouflage bestaat uit een beweging, moet de Stuurman nog 
steeds één vakje van een meter naar zijn keuze aankruisen (dat mag ook de 
meter van de Camouflage zijn die net werd geledigd). De Ingenieur moet ook 
nog steeds een panne aankruisen op zijn blad.

Dit systeem wordt niet altijd gebruikt. Het kan worden geactiveerd 
bij bepaalde gevorderde scenario’s (zie pagina 8). Om de meter te activeren 
moet deze - afhankelijk van het scenario - 4 of 6 vakjes (met de twee grijze) zijn 
gevuld.

De vijand heeft een 
Drone gelanceerd en 
vraagt of jouw onder-
zeeër zich in Sector 4 
bevindt. Aangezien je in 
Sector 7 ligt, antwoord 
je NEE.

ALGEMEEN ADVIES
• Zoals je intussen al wel begrepen zult hebben, draait alles rond een goede 
communicatie tussen de bemanningsleden. Als er niemand wil overleggen of 
luisteren, dan heb je het spel op voorhand al verloren! 
• Een goede Marconist kan een immens verschil maken. Daarom worden ze ook wel 
eens de GOUDEN OREN genoemd!

ZODRA EEN VAN DE ONDERZEEËRS VIER SCHADEPUNTEN HEEFT OPGELOPEN, 
IS HIJ VERNIETIGD EN EINDIGT HET SPEL.

HET ANDERE TEAM WINT HET SPEL!
De vijandelijke Kapitein heeft zijn Sonar 
geactiveerd. Je moet twee coördinaten 
doorgeven, waarvan één een leugen. 
Je bevindt je momenteel op L14, in 
Sector 9. 
Daarom zeg je: “We zijn in rij L, en in 
Sector 6”. Het eerste coördinaat is cor-
rect, het tweede is een leugen.

De Kapitein activeert de Camouflage. Hij kondigt aan: “STOP! ACTI-
VATIE VAN DE CAMOUFLAGE!”. Daarna tekent hij zijn route op zijn map. 
Hij trekt een RECHTE LIJN VAN MAXIMUM 4 VAKJES (zonder daarbij 
door een eiland of een bestaande route te varen).

ACTIVEREN VAN DE SYSTEMEN

EINDE VAN HET SPEL

EEN DRONE LANCEREN

DE SONAR ACTIVEREN

DE CAMOUFLAGE ACTIVEREN

HET SCENARIO ACTIVEREN

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD



 ■ ALPHA MAP
Welkom, officiers. De tijd is rijp om te 
tonen wat jullie allemaal hebben geleerd 
in de Academie!

Jullie zullen als team moeten samen-
werken. In deze zone, die vol met kleine 
eilanden ligt, is het moeilijk om met je 
onderzeeër te manoeuvreren.

Dat maakt de taak van de Marconist iets makkelijker, en de onderzeeërs zullen 
elkaar ook sneller tegenkomen! Succes, en... DUIKEN MAAR!

 ■ CHARLIE MAP
De wijde oceaan!
Na weken van genadeloze gevechten en 
onherstelbare schade aan beide zijden, 
blijven er nog twee schepen over. Beide 
onderzeeërs jagen op elkaar en proberen 
de vijand zo snel mogelijk te vernietigen, 
om de Weg naar het Hoge Noorden vrij 
te maken: een pad dat leidt naar de 
oceanische vlaktes diep onder het ijs.
Dit gevecht kan enkel door ervaren teams worden uitgevochten. Het geringe 
aantal eilanden zal de scherpte en de vaardigheden van de Marconist op de 
proef stellen! In dit kwadrant is het gebruik van afstandswapens (Mijnen) de 
sleutel tot het succes. Onderschat ook het systeem van Camouflage niet, dat je 
zal toestaan om uit penibele situaties te ontsnappen.

 ■ DELTA MAP
Welkom in het Hoge Noorden. Je wist 
succesvol door de Weg naar het Hoge 
Noorden te navigeren, en nu bevind je 
je in het midden van een stil gevecht dat 
plaatsvindt onder vier meter ijs.
Naast het optimaliseren van de verschil-
lende systemen in je onderzeeër, moet 
je team perfect op elkaar zijn ingespeeld 
als het tijd is om boven water te komen!

SPECIALE REGEL:
Op de DELTA MAP ontvangt je onderzeeër één schadepunt als hij probeert 
boven water te komen op een locatie die door ijs is bedekt! Daarna wordt er 
volgens de gebruikelijke spelregels verder gespeeld (zie pagina 5).

 ■ BRAVO MAP
Welkom in de Eriatriden: een van de 
belangrijkste zones voor ontginning.
Het is jouw taak om de vijandelijke 
onderzeeër te elimineren en zo het pad 
te effenen voor onze mijnwerkers.

Ditmaal zal de Marconist erg geconcen-
treerd moeten zijn en harder moeten 
nadenken. De vijand kan immers overal onverwachts opduiken.

Gebruik je systemen verstandig en overleg voldoende met je teamgenoten. 
Drones en Sonar zullen de doorslag geven in dit cruciale gevecht.

 ■ ECHO MAP
We bevinden ons vlakbij de Diepzee van 
Scylla.
Quantis Corp. en Archer Inc. vochten hier 
ooit een epische strijd uit om de controle 
over het wapendepot van Archer Inc. 

Jij probeert nu door de wrakstukken 
van de verlaten basis te navigeren, die 
omringd is door uiterst explosief materiaal. 

Om je vijand te vernietigen, hebben je oversten je schip een upgrade gegeven: 
een systeem waarmee je de wapensoftware van Archer Inc. kunt hacken. De 
activatie van dit systeem zorgt ervoor dat je de beveiligingscodes van Archer Inc. 
kunt omzeilen om de oude, inactieve Mijnen tot ontploffing te brengen.

SPECIALE REGELS:
Om een Archer Mijn over te kunnen nemen, moet je de meter van het  
Scenario op het blad van de Stuurman gebruiken. Deze meter is volledig vol na 4  
KOERSWIJZIGINGEN, zoals alle andere systemen in de onderzeeër.
In tegenstelling tot de normale meter voor de Mijnen, wordt de meter van 
het Scenario geledigd zodra de Archer Mijn ontploft, en niet wanneer de Mijn 
wordt gelegd (ze bevond zich immers al op de map).
Na elke ontploffing van een Archer Mijn wordt de meter geledigd van het team dat 
de Mijn deed ontploffen. Beide teams moeten dan de Mijn die ontploft is op hun 
map aankruisen, aangezien de Mijn geen tweede keer kan worden geactiveerd.

SCENARIO’S VOOR JE EERSTE SPELLETJES VAN CAPTAIN S.O.N.A.R RADEN WE AAN OM 
TENMINSTE ÉÉN KEER TE SPELEN VOLGENS DE VARIANT ‘BEURT OM BEURT’
ALVORENS DEZE SCENARIO’S IN ALFABETISCHE VOLGORDE AF TE WERKEN.

Zodra de meter van het Scenario vol 
is, kan je de Mijn op elk moment laten 
ontploffen door te roepen: "Archer 
Mijn ontploft; inslag op C4!" 

VOORBEELD


