Heb je Origin Junior al geprobeerd?
Zijn jullie ervaren spelers?
Zo ja, speel dan deze versie van het spel.

2-4
10 jaar 45
spelers en ouder minuten

Beleef in Origin het grootste
avontuur ooit: De uitbreiding
van de mensheid. Verken de hele
planeet beginnend in Afrika, de wieg
van de wereld, en verbeter je kennis en
vooruitgang op de schaal van de evolutie.

INHOUD

• 1 Speelbord
• 1 Beloning bord
• 36 Stam Pionnen
• 36 Dorpen
• 30 Innovatie tegels
• 6 Jacht fiches
• 11 Zeestraat fiches
• 48 Kaarten:
• 14 Actie (geel)
• 14 Permanent (oranje)
• 20 Doel (paars)

Ontworpen door Andrea Mainini
Geïllustreerd door Nephyla

DOEL VAN HET SPEL

Scoor het hoogste aantal punten door doelen halen, jagen, zeestraten controleren of kennis ontwikkelen.

STAM PIONNEN

Normaal
Snelheid 2

Groot
Snelheid 3

Zwak
Sterkte 1

Gemiddeld
Sterkte 2

Sterk
Sterkte 3
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Kleur

Klein
Snelheid 1

Breedte

Lengte

Elke pion heeft 3 kenmerken: zijn Snelheid (=lengte), zijn Sterkte (=breedte) en
zijn Kleur. Elk kenmerk komt in drie verschillende varianten.

Wit, Bruin en Zwart.
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• Leg het Speelbord B in het midden van de tafel en leg het kleinere bord, genaamd het
Beloning bord C, ernaast.
• Zet de onderkant van de doos met de 36 Stam Pionnen schuin in het deksel D om de
pionnen makkelijk zichtbaar en toegankelijk te maken.
• Zet dan de kleinste en zwakste pion van een willekeurige kleur op het gebied aangegeven
door het Origin symbool E.
• Elke speler kiest een spelers kleur (niet een Pion kleur) en neemt de 9 overeenkomende
Dorpen F.
• Schud de Actie kaarten (geel) en leg ze gedekt in een stapel op de overeenkomende plek
op het Beloning bord G. Doe hetzelfde met de Permanente kaarten (oranje) H.
• Schud de Doel kaarten (paars) en geef er willekeurig 3 aan elke speler. Elke speler kiest één
van deze drie I en legt de andere 2 terug op de stapel. Schud de Doel kaarten opnieuw
en leg ze gedekt in een stapel op de overeenkomende plek op het Beloning bord J.
• Leg de Innovatie tegels willekeurig open op de overeenkomende velden op het Beloning
bord K. De overgebleven tegels worden gedekt neergelegd en vormen een voorraad L.*
• Leg de Zeestraat fiches willekeurig open op de 11 Zeestraten op het Speelbord M.
• Leg de Jacht fiches willekeurig open op elke groen gebied op het Speelbord N.
Leg de overgebleven fiches terug in de doos; ze worden tijdens dit spel niet meer gebruikt.
• De kleinste speler wordt de startspeler en het spel wordt met de klok mee gespeeld.
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VOORBEREIDING
VOOR 2/3 SPELERS

Met 4 spelers komt elke
Normale Pion twee keer
voor. Verwijder als je met
2 of 3 spelers speelt een
set van 9 Normale Pionnen
O, waardoor je 27 pionnen overhoudt en niet alle
36. Hierdoor zijn alle pionnen verschillend.
Tip: Je kunt de lengte
van een Pion identificeren door naar het aantal
secties aangegeven door
de stippellijnen te kijken.
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* Herhaal deze stap als je niet ten minste 3
niveau 1 Innovatie tegels hebt.
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ACTIE FASE

1 – Tijdens zijn beurt MOET de speler één van de volgende 3 acties uitvoeren:
EVOLUTIE
Plaats een nieuwe Stam Pion en zijn Dorp
op een onbekend gebied op het bord.

MIGRATIE
Verplaats een Stam Pion en zijn
Dorp naar een onbekend gebied.

RUIL
Verplaats een Stam Pion en zijn Dorp naar
een Stam Pion van een andere speler.

2 – De speler neemt de Beloning die overeenkomt met zijn actie (zie Beloning Fase).
3 – Naast zijn verplichte actie mag de speler maximaal 1 kaart van elke kleur spelen (zie De Kaarten) tijdens zijn beurt
Plaats een nieuwe Stam Pion en zijn Dorp
op een onbekend gebied op het bord.

EVOLUTIE

De speler neemt een Stam Pion uit de voorraad en
zet deze op een onbezet gebied op het Speelbord. De
nieuwe Pion moet op een gebied gezet worden dat
grenst aan een gebied waar al een Pion staat, onafhankelijk van welke speler dit controleert. Gebieden
verbonden door een Zeestraat worden als aangrenzend beschouwd.
Om gezet te kunnen worden moet de Pion ten minste
twee overeenkomende kenmerken hebben als de Pion
waar hij naast wordt gezet.

Incorrect: Het verschil in
Sterkte is groter dan 1.

Incorrect: Lengte is
inferieur.

Opmerking: Als het gaat om een
evolutie in een gebied dat grenst
aan meerdere bezette gebieden,
gelden de plaatsing regels met één
van de naburige Pionnen.

MIGRATIE

Het verschillende kenmerk kan zijn: verschillende Kleur, Lengte +1
of Sterkte +1. Het is niet toegestaan om een Pion met een mindere
Sterkte of Lengte naast zijn buur te zetten.
DE VOLGENDE CONFIGURATIES ZIJN MOGELIJK:
• Helemaal hetzelfde: zelfde Lengte, zelfde Sterkte, zelfde Kleur.
• Verschillende Kleur: zelfde Lengte, zelfde Sterkte, verschillende
Kleur.
• Sterkte +1: zelfde Lengte, zelfde Kleur, .Sterkte 1 beter.
• Lengte +1: zelfde Sterkte, zelfde Kleur, Lengte 1 langer.

Correct: Alleen de Kleur
verschilt.

Incorrect: 2 verschillen,
Kleur en Lengte.

De speler zet de Stam Pion op het gebied met een Dorp van zijn kleur. De Sterkte 1 Pionnen worden in het gat gezet en de anderen op het Dorp. Vanaf nu kunnen de Pion en het
Dorp niet meer gescheiden worden, zelfs als de Pion wordt verplaatst. Eenmaal gezette
Pionnen en Dorpen kunnen op geen enkele manier van het Speelbord worden gehaald.

Verplaats een Stam Pion en zijn Dorp naar
een onbekend gebied.

De speler verplaatst één van zijn eigen Pionnen (met zijn Dorp) dat al op het Speelbord staat een aantal gebieden dat overeenkomt met zijn Lengte (1, 2 of 3).
Tijdens de verplaatsing kan een speler door andere gebieden gaan, zelfs als deze
bezet zijn door Pionnen van andere spelers.
Het is toegestaan om slechts een gedeelte van de beschikbare beweging uit te voeren.

RUIL

De groene speler verplaatst een Lengte 2
Pion. Hij gaat door het Groene gebied van een
roze Pion en eindigt op het Oranje gebied.

Verplaats een Stam Pion en zijn Dorp naar
een Stam Pion van een andere speler.

De verplaatsing volgt dezelfde regels als Migratie.
Het doel gebied moet bezet zijn door een Pion met inferieure Sterkte
.
De aankomende Pion veroorzaakt een Ruil: beide Pionnen (en hun Dorpen) wisselen van plaats.
De sterkere Pion neemt het gebied van de zwakkere Pion over en de zwakkere Pion
wordt naar het gebied gezet waar de sterkere Pion vandaan komt.
Het is niet mogelijk om te Ruilen met de neutrale Pion op het start gebied.
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Correct: Alleen de Lengte
verschilt (verschil van 1).

De roze speler verplaatst een Lengte 2 Sterkte
2 Pion. Deze beweegt en eindigt op het gele
gebied waar een groene Sterkte 1 Pion staat.
De roze Pion neemt de plek van groen in, en
de groene wordt verjaagd naar de plek van
de roze Pion.

BELONING FASE

De speler eindigt zijn beurt door het nemen van de Beloningen die hij door zijn actie gewonnen heeft. Er zijn 4 soorten Beloningen die verkregen kunnen worden, afhankelijk van
het veroverde gebied:
• Kaarten (Actie, Permanent of Doel)
• Innovatie tegels (Niveau 1, 2, 3, 4 en 5)
• Jacht fiches (Waarde 4 tot 8)
• Zeestraat fiches (Waarde 3 tot 5)

1) Kaarten

krijgen en

Kennis

ontwikkelen

Als een speler een Stam Pion op of naar een gebied zet krijgt hij direct de Beloning die
overeenkomt met de Kleur van het gebied.
De gebieden zijn Geel, Oranje, Paars of Bruin die verwijzen naar het Beloning Bord. Elke
kleur geeft een keuze uit twee verschillende Beloningen (zie hieronder).

Opmerking: Een speler die
een Ruil met een andere speler
doet, krijgt de Beloning overeenkomend met het gebied
waar hij terecht komt volgens
dezelfde regels als Migratie
en Evolutie. De andere speler
verliest zijn bezittingen niet,
maar krijgt geen Beloning voor
het gebied waar deze naar verjaagd wordt.
Opmerking: Als een speler
een kaart mag nemen en er
zijn geen kaarten of Innovatie tegels over, krijgt de speler
geen Beloning.

GEEL

Neem één van de drie beschikbare Innovatie tegels
in de gele kolom en trek
daarna de bovenste Actie
kaart.

ORANJE
Neem één van de drie beschikbare Innovatie tegels
in de oranje kolom en trek
daarna de bovenste Permanente kaart.

PAARS
Neem één van de drie
beschikbare Innovatie tegels in de paarse kolom
en trek daarna de bovenste Doel kaart,

BRUIN

Neem twee van de zes beschikbare Innovatie tegels
in de bruine kolom (dit
is niet altijd mogelijk, zie
hieronder).

OF

OF

OF

OF

Trek de bovenste drie Actie kaarten en voeg deze
aan je hand toe. Leg dan
eender welke twee Actie
kaarten uit je hand terug
onder de stapel.

Trek de bovenste drie Permanente kaarten en voeg
deze aan je hand toe. Leg
dan eender welke twee
Permanente kaarten uit je
hand terug onder de stapel.

Trek de bovenste drie Doel
kaarten en voeg deze aan
je hand toe. Leg dan eender welke twee Doel kaarten uit je hand terug onder de stapel.

Kies een Innovatie tegel
uit eender welke kolom
van het Beloning bord.

Als een Innovatie tegel is genomen van het Beloning bord, wordt deze vervangen door een
willekeurige uit de voorraad. Als de voorraad leeg is, wordt de tegel niet vervangen.
De kaarten worden beschreven op pagina 4.
INNOVATIE TEGELS RESTRICTIES
Waarschuwing! De tegels worden open voor de speler gelegd. De speler moet de genomen tegel(s) boven een andere tegel van het niveau eronder leggen. Het is altijd mogelijk
om een niveau 1 Innovatie tegel te leggen, maar als de speler geen tegel van een niveau
direct eronder heeft is het niet mogelijk een niveau 2-5 Innovatie tegel te nemen.
Het niveau wordt aangegeven door het aantal speren op de kaart. De illustraties op de
tegels zijn slechts van esthetische waarde.

2) Jachtgronden

Een speler die een Groen gebied inneemt krijgt het Jacht fiche dat er op ligt. Aan het einde
van het spel krijgt de speler het aantal punten dat overeenkomt met de waarde van het
fiche. Een speler die een Groen gebied zonder fiche inneemt krijgt geen Beloning.
Nadat een speler een Jacht fiche heeft gekregen kan hij deze op geen enkele manier
verliezen.

3) Straits

Als een speler dorpen aan beide kanten van een Zeestraat heeft, controleert hij deze en
neemt direct het overeenkomende Zeestraat fiche van het Speelbord.
Nadat het fiche is genomen, wordt het eigendom van het Zeestraat fiche niet meer bepaald door de Zeestraat controle.

Een speler heeft de tegels 1-2-3-1.
Hij kan een niveau 4 tegel boven zijn
niveau 3 tegel leggen, of een niveau
2 tegel boven zijn niveau 1 tegel, of
een nieuwe niveau 1 tegel leggen.
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De groene speler heeft Dorpen aan
twee kanten van de Zeestraat. Hij
neemt het Zeestraat fiche (waarde 4).
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DE KAARTEN

Opmerking: Een speler kan
geen kaart spelen in de beurt
van een andere speler. Maar hij
kan tot 3 kaarten in elke volgorde in zijn eigen beurt spelen.

Voorbeeld: De speler kan een
Actie kaart aan het begin van
zijn beurt spelen, dan een Pion
verplaatsen, een Permanente
kaart spelen en ten slotte een
Doel kaart spelen.

POWER
Starting now, you can Swap
with Tribes of same strength.

Voorbeeld: Deze kaart
heeft een niveau 3 Innovatie symbool. Het is noodzakelijk om een niveau 3
Innovatie tegel te hebben
om deze te kunnen spelen.

Opmerking: Sommige Doel
kaarten in het spel refereren
aan “continenten”. Elke landmassa gescheiden
van andere door
Zeestraten vormt
een continent, behalve de twee eilanden hier getoond,
die tezamen Oceanië vormen.

Een speler kan op elk moment in zijn beurt, naast zijn verplichte actie, maximaal 3 kaarten
spelen, één van elke kleur (Geel, Oranje, Paars).

• ACTIE KAARTEN (GEEL)

Als een Actie kaart wordt gebruikt, wordt het effect onmiddellijk uitgevoerd en
wordt de kaart afgelegd.

• PERMANENTE KAARTEN (ORANJE)

Om een Permanente kaart te spelen moet de speler ten minste één Innovatie
tegel bezitten van het niveau op de kaart. De kaart wordt gespeeld en open
voor de speler gelegd om het effect te activeren. Het effect is permanent en
geldt voor de rest van het spel, zelfs als de speler de Innovatie tegel verliest
waardoor hij de kaart kon gebruiken.

• DOEL KAARTEN (PAARS)

Spelers verdienen winstpunten door het vervullen van Doel kaarten zodra ze aan
de voorwaarden voldoen als aangegeven op de kaart (hij heeft het aantal elementen aangegeven op de kaart, of meer). Als de speler aan de voorwaarden voldoet
kan hij de kaart open voor zich leggen. Nadat een Doel kaart open is neergelegd,
kan deze op geen enkele manier worden kwijtgeraakt of gestolen worden.
ERG BELANGRIJK!
• Zodra een speler een Doel kaart speelt, trekt hij direct een nieuwe Doel kaart.
• Een speler kan niet meer dan 2 Doel kaarten op handen hebben. Als een speler al 2 Doel
kaarten heeft als hij een nieuwe moet trekken, kiest hij en mag er slechts 2 houden en legt
de andere kaart onder de stapel Doel kaarten.

EINDE VAN HET SPEL

Voorbeeld:
Een speler heeft:
• 5 Doel kaarten met
6/5/5/4/4
= 24 punten
• 2 Permanente kaarten en
1 Actie kaart op handen
= 3 punten
• 1 Jacht fiche van 4
= 4 punten
• Zeestraat fiches
(van 4 en 5)
= 9 punten
• 2 niveau 1 Innovatie fiches,
2 niveau 2 Innovatie fiches,
1 niveau 3, 1 niveau 4
en 1 niveau 5
= 11 punten
Zijn totale score = 51 punten

Het spel eindigt als één (of meer) elementen zijn uitgeput:
• Een van de drie stapels kaarten is op (Actie, Permanent of Doel).
• Alle Innovatie fiches zijn van het Beloning bord genomen.
• De Stam Pion voorraad is op.
• Alle spelers hebben al hun Dorpen gebruikt.
Als een speler het laatste element in één van deze categorieën gebruikt begint het einde
van het spel. De andere spelers hebben elk nog een laatste beurt, daarna is het spel afgelopen en tellen de spelers hun punten.
Tijdens de laatste ronde mogen de spelers meer dan één Doel kaart spelen, maar ze
trekken geen nieuwe Doelen om gespeelde Doel kaarten te vervangen.
• Spelers krijgen zoveel punten als aangegeven op de Doel kaarten.
• Alle Actie, Permanente en Doel kaarten nog op handen leveren elk 1 punt op.
• De Jacht fiches en Zeestraat fiches leveren zoveel punten op als aangegeven op de fiches.
• Elk Innovatie fiche voor de speler levert 1 punt op, behalve het niveau 5 Innovatie fiche
dat 5 punten oplevert.
De speler met de meeste punten wint het spel.
In geval van een gelijkspel, wint daarvan de speler met de meeste kaarten nog op handen
het spel.
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