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Cave Pilot 55
Handleiding versie Nederlands.V1.3
Vertaling: Martijn Weterings

SOS, SOS…… ik ben geraakt….. hittezoekende raket…… linker vleugel in brand……. SOS, SOS… tweede raket .....
richting mijn staart…. Nee!! Alsjeblieft iemand, help m……. Arghhhhh…. [explosie]
We zijn Mad kwijt. De race gaat nu verder tussen ons tweeën. Ik kijk naar achteren en zie Valeriu vlak achter me. Hij
kan nog net een reuze spin in een enorm kleverig spinnenweb ontwijken. Ik ben zojuist geraakt door een laserstraal,
maar het deed me niks, omdat mijn vliegtuig de beste schilden heeft die er zijn. Ik kijk naar links en zie Valeriu
roekeloos voorbij vliegen met behulp van zijn booster. Hij lacht me uit en voelt zich onoverwinnelijk. De klootzak.
Maar ik weet dat ik kan winnen. Het is nog een lange weg voordat we bij de uitgang van de grot zijn. Hoe verder we
vliegen hoe meer stalagmieten en stalactieten er verschijnen in de grot.
Mijn rivaal stopt abrupt. Een vampier vleermuis verschijnt voor Valeriu. Het gevecht dat volgt is verschrikkelijk. Met
beschadigde schilden en zonder munitie is hij verloren. De strijd is snel voorbij. Zijn reputatie is ernstig bechadigd.........
Volledig verzadigd met adrenaline zie ik het daglicht in de verte. Ik voel me uitgeput (meer dood dan levend), maar ik
heb het overleeft en heb de race gewonnen!

In Cave Pilot 55 bouw je gezamenlijk aan een duistere mysterieuze grot. Het doel is om zo
snel mogelijk door de grot te racen, reputatie op te bouwen en de dood te vermijden.
Om de dood te vermijden moet je vallen ontwijken, andere spelers overtroeven en raketten afvuren
op monsters of technologische wapens. Om je kansen te verbeteren moet je je vliegtuig upgraden
met gewone upgrades uit de winkel, of met mystieke upgrades die je kunt vinden tijdens de
exploratie van grotten.
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Startopstelling
De algemene regels gelden voor de competitieve variant voor 2 tot 4 spelers. Zie pagina 16 voor een
spel voor beginners. Voor andere speel varianten (bijv., solo) zie pagina 24.
Grotkaarten
De samenstelling van de grotkaarten hangt af van de gewenste spelduur en de moeilijkheidgraad van
het spel (d.w.z., de kleur van de kaartrand).
Gebruik voor een kort spel 8 grotkaarten (30-60 min), voor een standaard spel 12 grotkaarten (4080 min), en voor een lang spel 16 of meer grotkaarten (50-100 min). Hoe meer gele grotkaarten
je gebruikt hoe makkelijker het spel wordt, hoe meer oranje (of rode) grotkaarten je gebruikt hoe
moeilijker het spel wordt. Deel 2 of 3 willekeurige grotkaarten aan elke speler, de rest van de kaarten
vormt het dek met grotkaarten. Elke speler legt de grotkaarten open voor zich neer.
dek met
grotkaarten
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Grotwinkel voorbereiden
Splits alle upgrade kaarten op in twee typen: gewone upgrade kaarten en exploratie kaarten
(figuur 1).
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Figuur 1: Lay-out upgrade kaart: gewone upgrade kaart (links) & exploratie kaart (rechts)

Schudt de exploratie kaarten en leg deze gedekt op een stapel.
Splits, op basis van de kleur op de achterkant, de gewone upgrade
kaarten op in twee typen (A & B). Schudt de twee stapels en plaats ze
gedekt naast elkaar op de tafel. Trek nu de bovenste drie gewone upgrade
kaarten van elke stapel (A & B) en plaats deze open naast elke stapel van
binnen naar buiten (figuur 2).
Exploratie dek
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Figuur 2: Startopstelling grotwinkel en exploratie dek
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Start uitrusting
Elke speler neemt een spelersbord, en rust zijn vliegtuig uit met 1 booster en 1 raket door middel van
twee spelers pionnen (figuur 3). Elke speler verzamelt acht munten en een willekeurige exploratie
kaart.
K3 command
system

Plaats je exploratie
kaart op de bijbehorende positie
op je spelersbord

+2 to
chosen upgrade type

Plaats je pionnen
op het booster- en
het raketspoor

Verzamel 8
munten

Figuur 3: Start uitrusting

Scorebord & grot ingang
Leg het scorebord voor het bijhouden van de reputatiepunten op tafel. Elke speler plaatst een van
zijn gekleurde pionnen naast het scorebord (figuur 4). Leg de ingang van de grot midden op tafel,
centraal tussen de spelers. Elke speler plaatst nu zijn vliegtuig voor de ingang.

Figuur 4: Startopstelling
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Het spel starten
Werp de gele dobbelsteen om te bepalen wie er mag beginnen. De speler met de hoogste worp start
het spel, de andere spelers volgen kloksgewijs. De startspeler krijgt de startspeler fiche.
Tijdens de eerste beurt, plaatsen de spelers hun vliegtuigen in de ingang van de grot (figuur 5). In de
ingang kunnen de spelers hun vliegtuig upgraden en de grot exploreren om zich voor te bereiden op
de binnenste grot. Ook tijdens de tweede beurt mogen spelers zich voorbereiden in de ingang van de
grot. Tijdens de derde beurt moeten spelers echter:
- de binnenste grot binnen vliegen, of
- de sloopwerf bezoeken om zich zo nog een laatste maal voor te bereiden op de binnenste grot. Een
bezoek aan de sloopwerf kost een munt (voorbeeld 1), en kan worden aangegeven door een sloopwerf
fiche voor je op tafel te leggen.

Spelbeurt
Tijdens een spelbeurt doorloopt een speler een aantal fasen in een vaste volgorde:
1. Munten verzamelen
2. Grotkaart plaatsen
3. Acties uitvoeren:
a. Grotwinkel vernieuwen [optioneel]
b. Raket(ten) afvuren [optioneel]
c. Verplaatsen
d. Grot uitdaging afhandelen
e. Booster ronde [optioneel]
of
f. Landen
- Upgraden [optioneel]
			
- Grot exploreren [optioneel]
4. Kaarten aanvullen [afhankelijk van spelduur]

1. Munten verzamelen

Elke beurt mag een speler drie munten verzamelen.
Gele fiches zijn 1 munt waard, oranje fiches 3 munten.

2. Grotkaart plaatsen

=

Grotkaarten worden geplaatst als plafond of als bodem van de grot (figuur 5 & 6). Leg een grotkaart
altijd naast of tegen een andere grotkaart in de rij (gaten creëren is mogelijk, maar die maken het
spel moeijlijker). Plaats de uitgang op het moment dat de laatste grotkaart op tafel wordt gelegd. De
uitgang is de finish van het spel en wordt tegen de laatste grotkaart in het midden van de rij geplaatst.
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Plafond grot

Nieuwe kaart

Nieuwe kaart

Bodem grot
Grot ingang

Binnenste grot

Figuur 5: Grot lay-out en plaatsing van grotkaarten

Moeilijkheidgraad
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Figuur 6: Lay-out grotkaart
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Er zijn zeven typen vliegtuig-symbolen die worden aangeduid op de grot- en upgrade kaarten. Elk
type vertegenwoordigd een ander onderdeel of een andere functie van het vliegtuig:

Schilden

Panser

Aanval (korte afstand)

Wendbaarheid

Vermogen

Navigatie & besturing

Booster

3. Acties uitvoeren
a. Grotwinkel vernieuwen [optioneel]

Kies een van de twee rijen met gewone upgrade kaarten in de grotwinkel en verwijder de buitenste
upgrade kaart. Schuif de overgebleven upgrade kaarten van beide rijen door naar de buitenkant met
behoud van hun volgorde (figuur 7). Indien er minder dan drie upgrade kaarten voor elke stapel
liggen, vul je de laatste positie(s) aan met (een) upgrade kaart(en) van de desbetreffende stapel
(voorbeeld 5).
@Easy mode: vernieuw de grotwinkel eenmaal ergens tijdens het uitvoeren van je acties.

3

Trek een nieuwe
kaart en plaats deze
op de 3de positie

1
Buitenste kaart
wordt verwijdert

2

2de en 3de kaart
schuiven door

Figuur 7: Grotwinkel vernieuwen
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Stapel A

b. Raket(ten) afvuren [optioneel]

Raketten worden afgevuurd op grote afstand (een aanval op korte afstand vindt plaats in de
afhandeling van een uitdaging). Spelers mogen raketten afvuren op andere spelers, monsters of
delen van de grot. Kies een doel (speler, monster of grotkaart) binnen een bereik van maximaal twee
grotkaarten. Het bereik wordt bepaald vanaf de grotkaart waar je vliegtuig zich bevindt nog voordat
het vliegtuig zich gaat verplaatsen. Doelen in de in- of uitgang van de grot mogen niet worden
beschoten. Werp de raket dobbelsteen na het kiezen van een doel. De dobbelsteen laat getallen en
symbolen zien. Het getal geeft het aantal treffers van de raket aan. De symbolen bestaan uit het
dobbelsteen symbool, het reputatie symbool en het vizier symbool. Het resultaat hangt af van het
symbool:

Dobbelsteen symbool

Dobbelsteen opnieuw werpen en 1 treffer bij totale resultaat
optellen

Vizier symbool

De aangevallen speler krijgt twee treffers. De aanvallende
speler mag kiezen welke upgrades worden getroffen.
Een grot krijgt alleen twee treffers

Reputatie symbool

De aangevallen speler verliest een reputatie punt.
Een grot krijgt een treffer

Zonder het vizier symbool worden de schilden van de beschoten speler als eerste getroffen, hierna
volgt de normale schade afhandeling (zie p.13). Je kunt met het vizier symbool geen onderdelen
van een grot aanwijzen die getroffen worden, en een grot(kaart) kan geen reputatie verliezen, maar
wordt wel beschadigd door treffer(s) (voorbeeld 2). Als een grot wordt beschadigd, markeer dan de
grotkaart met een rood blokje voor elke treffer.

c. Verplaatsen

Vliegtuigen moeten in de binnenste grot kiezen tussen het plafond of de bodem van de grot. Ze
mogen zich horizontaal verplaatsen (naar de volgende plafond kaart of bodem kaart), verticaal (naar
de kaart erboven of eronder), of diagonaal. Alleen met een booster kun je je diagonaal verplaatsen.
Zie figuur 8 voor een gedetailleerd voorbeeld.
Elke grotkaart mag maar eenmaal bezocht worden. Een uitzondering zijn de “upgrade“ grotkaarten,
waar spelers maximaal twee beurten mogen verblijven. Een bezoek aan een “upgrade“ kaart kan
worden aangegeven door een upgrade fiche voor je op tafel te leggen. Alleen op het moment dat een
vliegtuig een grot binnenvliegt moet er een grot uitdaging worden afgehandeld, nooit twee keer.
Als een speler zich niet meer kan verplaatsen, omdat hij al eerder deze
kaart heeft bezocht, dan komt hij vast te zitten en verliest hij het spel.
Uitzondering: upgrade kaarten en effecten van Teleportatie of Wind turbine.
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Grot ingang

			

Figuur 8: Verplaatsen door de grot

Nadat onze speler in zijn 1ste beurt de
ingang van de grot is binnengevlogen,
besluit hij in zijn 2de beurt de bodem
van de grot te volgen. Tijdens zijn
3de beurt maakt hij een diagonale
oversteek naar het plafond van de
grot. Uiteindelijk besluit onze speler
om terug te vliegen naar de bodem
van de grot in zijn 4de beurt.

d. Grot uitdaging afhandelen

Elke keer dat een speler een nieuwe grot binnenvliegt moet hij een uitdaging afhandelen. Een uitdaging
succesvol afhandelen levert reputatie punten op. Bij het niet succesvol afhandelen van een uitdaging
loopt het vliegtuig schade op. Een uitdaging wordt weergegeven met een vergelijking. Elke vergelijking
toont een eigenschap van het vliegtuig aan de linker kant, en aan de rechter kant een dobbelsteen
of dobbelstenen, eventueel met een getal. Om een uitdaging succesvol af te handelen voer je de
vergelijking uit en controleer je het resultaat (zie ook voorbeeld 3).

Om deze uitdaging uit te voeren, vergelijk je de totale waarde van je wendbaarheids upgrades met de
waarde van de worp van een gele dobbelsteen plus twee. Als de totale waarde van je wendbaarheids
upgrades groter is dan de waarde van de gele dobbelsteen plus twee, dan ben je succesvol.

In deze uitdaging werpt de speler een gele en een oranje dobbelsteen. Als de totale waarde van
de aanvals upgrade, plus de waarde van de schilden groter is dan de totale waarde gele en oranje
dobbeslsteen, dan is de speler succesvol.
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Kaart bereik & richting

Reputatie punten
Aantal kaart acties

Figuur 9: Detail grotkaart
Sommige uitdagingen moeten meerdere malen worden afgehandeld. Het aantal kaart acties op de
grotkaart (figuur 9) geeft aan hoe vaak spelers de uitdaging moet afhandelen. Het aantal uitdagingen
is altijd gelijk aan het aantal kaart acties, ongeacht of een uitdaging succesvol wordt afgehandeld of
niet. Elke keer dat een uitdaging succesvol wordt afgehandeld worden er reputatie punten verdiend.
Bij het niet succesvol afhandelen van een uitdaging loopt het vliegtuig schade op. Schade veroorzaakt
meestal een verlies aan upgrade onderdelen of een afname van hun waarde (bijgehouden door
rode blokjes). In een grot met twee kaart acties kan een speler eerst reputatie punten verdienen en
daarna schade oplopen. Als een worp met de dobbelstenen resulteert in een negatief getal, dan is de
uitdaging automatisch succesvol.
Sommige uitdagingen hebben een bereik (figuur 9; zie ook voorbeeld 4). Indien zo’n kaart wordt
geactiveerd, dan kan deze ook een tegenstander reputatie punten opleveren of schade bezorgen. Om
te bepalen of een doel binnen bereik is, tel je het aantal grotkaarten tot het maximale kaartbereik, in
de richting die is aangegeven. Een grotkaart met bereik, en met meerdere kaart acties, kan meerdere
spelers treffen binnen het bereik van de kaart. De speler die de uitdaging op de grotkaart activeert
wordt als eerste aangevallen, daarna de dichtsbijzijnde speler, en daarna de volgende, etc., totdat
alle kaart acties zijn opgebruikt. Indien er twee spelers zijn op gelijke afstand van de grot(kaart),
dan gooit elke speler de gele dobbelsteen en wordt diegene aangevallen met de laagste score. Als er
minder spelers binnen het bereik van de grot zijn dan het aantal kaart acties, dan begint de aanval
weer bij de speler die de grotkaart activeerde, etc. Een grot met een bereik heeft geen effect op de inen uitgang van de grot.
Uitdaging succesvol afgehandeld
Elke keer dat een speler een uitdaging succesvol afhandelt verdient hij een aantal reputatie punten.
Deze reputatie punten staan vermeld op de grotkaart, naast het aantal kaart acties (figuur 9).
Uitdaging niet succesvol afgehandeld: schade aan het vliegtuig
Indien een speler een uitdaging niet succesvol afhandelt, dan loopt het vliegtuig schade op (figuur
10).
Schade

Figuur 10: Schade indien de uitdaging niet succesvol is afgehandeld
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Als een speler niet de upgrades heeft die worden beschadigd, of de schade is hoger
dan de totale waarde van de upgrade kaart(en), dan worden de overige aanwezige
upgrade kaarten geraakt. Schade op de overige aanwezige upgrade kaarten wordt
in deze volgorde afgehandeld:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Schilden,
Panser,
Aanval (korte afstand),
Wendbaarheid,
Vermogen,
Exploratie kaarten,
Raketten,
Boosters,
Navigatie & besturing.

Bijvoorbeeld, als een speler 2 treffers aan schade krijgt op zijn schilden, maar hij heeft geen schild
upgrades geïnstalleerd, dan worden de treffers toegekend aan de volgende upgrade in de reeks van de
schadeafhandeling (d.w.z., panser). Als er geen navigatie & besturings upgrade aanwezig is, dan start
de schade afhandeling weer van voor af aan, en worden de schild upgrades als eerste getroffen.

missiles

fuel

Beschadigde upgrades
Indien een gewone upgrade kaart wordt geraakt door 1 treffer, dan wordt zijn waarde vermindert
met 1. Plaats een rood blokje op de getroffen upgrade kaart. Indien een exploratie kaart wordt
geraakt door 1 treffer, dan is deze één keer minder te gebruiken. Verwijder een groen blokje van de
getroffen exploratie kaart. Als de schade op een upgrade kaart hoger is dan zijn waarde, dan wordt
deze vernietigd. Verwijder upgrade kaarten die zijn vernietigd.
Een vliegtuig stort neer als deze wordt geraakt en er geen upgrades meer
aanwezig zijn om de schade toe te kennen. De piloot verlaat het spel.
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e. Booster ronde (of f. Landen) [optioneel]

Voordat een speler op een grotkaart land mag een speler er voor kiezen om door te vliegen (d.w.z.,
een booster ronde), en een nieuwe spelbeurt te starten. Om een booster ronde te starten moet
een speler een booster inleveren en een extra grotkaart plaatsen (indien beschikbaar). Tijdens een
booster ronde kun je geen munten verzamelen.

f. Landen

Nadat een speler op een grotkaart is geland mag hij geen booster ronde meer initiëren, maar hij
kan:
- zijn vliegtuig upgraden,
- de grot exploreren.
Upgraden [optioneel]
Upgrades zijn technologische hulpmiddelen die de prestaties van het vliegtuig verbeteren.
Spelers mogen hun vliegtuig alleen upgraden als zij zijn geland op een grotkaart met
“Upgrade“ mogelijkheden. Tijdens het upgraden hebben spelers vier opties:
• Niet gebruikte exploratie kaarten verkopen. Spelers krijgen 1 munt voor elk gebruik op
de exploratie kaart dat niet is benut, en drie munten voor exploratie kaarten met een
permanent (p) karakter.
• Een extra gewone upgrade kaart openleggen. Een extra upgrade kaart openleggen kost 1
munt. Plaats de extra kaart op de laatste positie in de rij van de grotwinkel.
• Gewone upgrade kaarten kopen uit de grotwinkel. Je kunt zoveel gewone upgrade kaarten
kopen als er bijpassende posities zijn op het spelersbord. De kosten van een upgrade
kaart staan vermeld op de kaart (zie ook voorbeeld 5). Als een speler er voor kiest om een
(beschadigd) onderdeel te upgraden dat al geïnstalleerd is, dan hoeft hij alleen het verschil
in kosten bij te betalen.
Gewone upgrades kunnen niet (in delen) worden verkocht. Schade op upgrades is
permanent en kan niet worden gerepareerd met munten. Schade op een upgrade kan wel
ongedaan worden gemaakt door de beschadigde upgrade te upgraden, of door het gebruik
van exploratie kaarten.
Onderhoudskaarten (‘maintenance cards’) kosten 2 munten en kunnen worden gebruikt
als joker, d.w.z., je kunt de waarde van elke upgrade kaart die past bij de kleuren van de
achterkant van de onderhoudskaart ophogen met 1.
• Boosters en raketten kopen (3 munten elk). Gedurende een lang spel mogen spelers meer
dan twee boosters of raketten kopen en meenemen.
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Grot exploreren [optioneel, max. 2x per grot]
Spelers kunnen alleen een grot exploreren als ze zijn geland op een grotkaart die het
exploratie symbool toont. (figuur 11). Betaal twee munten om te kunnen exploreren, en
trek daarna de bovenste kaart van het exploratie dek. Gevonden exploratie kaarten
kunnen worden geïnstalleerd op het spelersbord op de bijbehorende posities (max. 4).
Plaats evenveel groene blokjes op de exploratie kaart als het aantal keer dat de exploratie
kaart gebruikt kan worden (figuur 12). Het symbool van de actie fase (figuur 12 & 13)
geeft aan gedurende welke actie fase (dmv zwarte taartpunt) de exploratie kaart gebruikt
kan worden. Bevat het symbool een extra cirkel, dan kan de exploratie kaart ook worden
gebruikt tijdens de beurt van andere spelers. Exploratie kaarten moeten worden
aangekondigd en worden ingezet voor de worp van een dobbelsteen, dus voordat
er een raket wordt afgevuurd, of voordat een uitdaging wordt afgehandeld. Verwijder na
elk gebruik een groen blokje van de exploratie kaart. Exploratie kaarten met een
permanent (p) karakter kunnen drie treffers absorberen.
foliot
clock

1
Exploratie symbool

Actie fase symbool
Aantal keer te
gebruiken

perform actions in
any sequence

Figuur 11: Exploratie symbol				Figuur 12: Aantal keer te gebruiken
										
en het actie fase symbool
Eigen
beurt

Grotwinkel
vernieuwen

Alle
beurten

Aantal keer te gebruiken

Landen

Raket(ten)
afvuren

Booster
ronde

Beweging

Uitdaging
afhandelen

Figuur 13: Lay-out van het actie fase symbool
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4. Kaarten aanvullen [afhankelijk van de spel lengte]
Spelers vullen hun hand aan tot maximaal drie grotkaarten.

A.R.U.

eind score
Het scorebord houdt bij hoeveel reputatie punten de spelers hebben verdiend tijdens het spel. Nadat
een speler de grot uitgang heeft bereikt, krijgen de andere spelers nog een beurt (tot de speler met de
start fiche). Alle spelers die de grot uitgang bereiken in de laatste ronde verdienen een aantal bonus
reputatie punten afhankelijk van de totale lengte van de grot. Spelers verdienen 1 bonus reputatie
punt voor elke set van drie grotkaarten in de grot. Bijvoorbeeld, als de grot bestaat uit negen kaarten,
dan verdient elke speler die de uitgang bereikt drie punten.
Elke speler die 55 (of meer) reputatie punten heeft verdient krijgt de titel: “Cave Pilot 55”, en mag
twee gratis exploratie kaarten trekken.
De speler met de meeste reputatie punten wint het spel. In het geval dat er twee spelers zijn met
evenveel reputatie punten, wint de speler met de meeste munten!

spel voor beginners
Grot kaarten
Gebruik de volgende 10 grotkaarten om het spel te
leren kennen (ID nummers, zie figuur 6):
Y12, Y14, Y15, Y21, Y23, Y24, Y27, Y29, Y30 & Y34.
Exploratie kaarten
Verwijder de volgende 14 Exploratie kaarten van het
exploratie dek: Adamy E4 cyber attack (2x), Curtis
Wright bumper, Foliot clock, Iron dome, Laplace db
sound attack (2x), Muller reversal, Otis Flash matic,
Power magnet, Random flare dissipator, Samarium
co. magnet persuator & Tallinn 771 mechanical
attack (2x).
Hervat de startopstelling op pagina 4.
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spel voor
gevorderden
Grot kaarten
Stel je eigen grotkaarten
dek samen. Vervang de gele
grotkaarten door oranje (of
rode) kaarten. Mix de gele en
oranje grotkaarten voordat je
ze deelt aan de spelers.

Voorbeeld 1: Hoe vlieg je de grot binnen?

1

Helen heeft drie munten verzameld, en plaatst de kaart met het spinnenweb. Vervolgens beweegt en
landt ze haar vliegtuig in de grot ingang (figuur 14). Ze wil haar vliegtuig upgraden. Haar voorlopige
plan is om de bodem van de grot te volgen, vandaar dat ze de ‘Beta cloth Shield’, de ‘Inline aeroengine’
en de ‘Schwarzlose mg m.07/12’ upgrade kaarten koopt voor zes munten in totaal.

2

In haar tweede beurt besluit ze te blijven staan en meer upgrade kaarten te kopen om zich beter voor
te bereiden voor de binnenste grot. Omdat er geen schild upgrade kaarten beschikbaar zijn in de
grotwinkel, besluit ze haar plan te veranderen en de ‘Hells’ 5 engine’ en de piloot ‘Sam van Lierde’ te
kopen. Dit vergroot haar kansen in het krachtveld, terwijl ze nog steeds de mogelijkheid openhoud om
naar het spinnenweb te vliegen in een latere beurt.

3

Tijdens haar derde beurt mag Helen de sloop bezoeken om nog een keer te upgraden, maar ze besluit
om de grot binnen te vliegen en het krachtenveld te bezoeken.

2
2
3

1

1

Figuur 14: Voorbeeld actie in grot ingang
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voorbeeld 2: Hoe vuur je een raket?
Voordat Rob wil verplaatsen besluit hij een raket af te vuren. Hij kan kiezen uit twee mogelijke
acties: 1) een raket afvuren op de grot, zodat hij gemakkelijker de uitdaging met de grot vleermuis
kan afhandelen, of 2) een raket afvuren op Victoria (geel), om haar kansen op de overwinning te
verkleinen.
Beide opties zijn binnen het bereik van een raket (twee grotkaarten) (figuur 15). Rob moet de raketdobbelsteen gooien. We zullen kijken naar drie mogelijke resultaten voor de worp:
A. Dobbelsteen symbool. In dit geval krijgen de grot of Victoria een treffer. De aanvaller mag de
dobbelsteen opnieuw werpen en het nieuwe resultaat bij de treffers optellen.
B. Reputatie symbool. In dit geval krijgt de grot een treffer. In het geval dat Victoria wordt
aangevallen verliest zij een reputatie punt.
C. Vizier symbool. In dit geval krijgen de grot of Victoria twee treffers. In het geval dat Victoria
wordt aangevallen mag Rob de upgrade kaarten aanwijzen die worden getroffen.
Rode blokjes markeren succesvolle treffers, d.w.z., permanente schade. Als Rob de uitdaging van
de grot vleermuis moet afhandelen met permanente schade, dan wordt de totale schade van de grot
afgetrokken van de worp die hij moet gooien tijdens de uitdaging.

Rob werpt
A. Dobbelsteen
symbool
B. Reputatie
symbool
C. Vizier
symbool

Doel = grot
(bereik 1)

Doel = Victoria
(bereik 2)

1 treffer + aanvaller
1 treffer + aanvaller
mag opnieuw werpen mag opnieuw werpen
& resultaat optellen
& resultaat optellen
1 treffer

Speler verliest 1
Reputatie punt

2 treffers

2 treffers + aanvaller
mag getroffen upgrade
kaart aanwijzen

Figuur 15: Voorbeeld van het vuren van een raket op een speler of een grot
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Voorbeeld 3: Hoe ga je om met een uitdaging?
Roy beweegt zijn blauwe vliegtuig op een grot met vallende rotsblokken. Hij zal twee keer een
uitdaging moeten afhandelen (d.w.z., twee rotsblokken moeten ontwijken)(zie de twee witte puntjes
in het met blauw omcirkelde detail in figuur 16). De waarde van zijn schilden moet groter zijn dan
een worp met de gele grot dobbelsteen (wit detail). Hij werpt de gele grot dobbelsteen en die landt
op een drie. Omdat Roy schilden heeft met een totale waarde van vier handelt hij de eerste uitdaging
met succes af (d.w.z., hij ontwijkt het eerste rotsblok). Hij verdient hiermee een reputatie punt. Voor
de tweede uitdaging werpt hij wederom de gele dobbelsteen, en deze keer landt de dobbelsteen op
een vier. Omdat de waarde van zijn schilden niet groter is dan het resultaat van de dobbelsteen is hij
niet succesvol en verdient hij geen reputatie punt. Het rotsblok treft het vermogen van het vliegtuig
(wit detail). Roy moet de schade op zijn vermogen afhandelen door de upgrade van zijn vermogen te
markeren met een rood blokje.

Figuur 16: Voorbeeld van het afhandelen van een uitdaging in een grot
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Voorbeeld 4: Hoe ga je om met het bereik van een grotkaart?
John’s groene vliegtuig beweegt van een kristallen grot naar een grot met hitte zoekende raketten
(figuur 17). John’s grot geeft aan dat er twee raketten zijn die worden geactiveerd op het moment
dat hij de grot binnenkomt (twee witte puntjes in blauw detail). De twee raketten hebben een bereik
van twee (rood detail). Marge (de gele speler) kan worden geraakt, maar Sophie (de blauwe speler)
is buiten bereik. De eerste raket richt zich altijd op de speler die de gebeurtenis activeert, in ons
geval John. De tweede raket richt zich op de speler die zich het meest dichtbij John’s grot bevind,
in ons geval Marge. Beide spelers moeten de uitdaging van de raket afhandelen (wit detail). De
uitdaging vereist dat John en Marge een gele grot dobbelsteen werpen, hier twee bij op tellen, en
deze waarde vergelijken met de waarde van de wendbaarheid van hun vliegtuig. De waarde van deze
upgrade moet hoger zijn dan de waarde van de gele grot dobbelsteen plus twee. Indien succesvol,
dan verdienden ze twee reputatie punten (blauw detail). Indien niet succesvol, dan is de schade twee
punten wendbaarheid en een punt vermogen (wit detail). Mochten er geen spelers in het bereik van
John’s grot zijn, dan wordt John twee keer beschoten.

2

1
2

1
1

2

Figuur 17: Voorbeeld van een actie in een grotkaart met bereik
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Voorbeeld 5: Hoe vernieuw je de grotwinkel en koop je upgrades?
Lisa verzameld haar 3 munten en start de actie fase. Ze vernieuwt eerst de grotwinkel. Ze verwijdert
de ‘Rambouillet harness’ van de eerste positie in de grotwinkel (figuur 18, rij A, stapel A). De
overgebleven upgrade kaarten in beide stapels worden naar de vooste posities geschoven (rij B & C).
Omdat er minder dan drie upgrade kaarten zijn overgebleven in elke rij van de grotwinkel, vult Lisa
de lege posities aan met nieuwe upgrade kaarten van de bijbehorende stapels. Daarnaast, besluit ze
een munt te betalen om een zevende upgrade kaart te onthullen (rij D, stapel A). Hierbij schuiven de
upgrade kaarten van rij D (stapel A) nog een positie naar voren en vult ze de lege positie aan met een
nieuwe upgrade kaart: de ‘Mac 1934‘. Vervolgens koop Lisa de ‘Mac 1934’ en de ‘Improved leather
longeron’ voor vier munten (rij D), en installeert de upgrades op haar vliegtuig.
1

2

3

stapel
A

stapel
B

3

2

A

B

C

D
1 munt

E

Figuur 18: Voorbeeld van het vernieuwen van de grotwinkel & het kopen van upgrades
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Tips
• Plan vooruit tijdens het construeren van de grot. Probeer een route te creëren die past bij jouw
specifieke strategie en de upgrades die je hebt geïnstalleerd. Wees voorzichtig met het plaatsen
van een moeilijke grotkaart vlak bij de ingang. Plaats grotten met upgrade mogelijkheden op
strategische posities, zodat je regelmatig kunt upgraden. Een goede voorbereiding in de grot
ingang is essentieel, met name als er weining upgrade mogelijkheden zijn in de binnenste grot.
Pas op met asymmetrische grotten, deze zijn erg moeilijk om doorheen te vliegen.
• Als de juiste upgrades niet aanwezig zijn, spendeer dan enkele munten om extra upgrades te
onthullen, dat vergroot je keuze. Herinvesteer ongebruikte exploratie kaarten in de benodigde
upgrades. Denk goed na over je investering in gewone upgrade kaarten. Kaarten met een hoge
waarden geven meer zekerheid tijdens het afhandelen van een uitdaging. Kaarten met een lage
waarden zijn goedkoper, maar zijn meer afhankelijk van geluk. Investeer in upgrades die nodig
zijn voor de uitdagingen die op tafel liggen. Probeer tijdens het begin van het spel je in ieder
geval voor te bereiden op de eerste grotten vlakbij de ingang. Besteed wat munten aan schilden,
deze kunnen je overige upgrades beschermen als je wordt geraakt. Besteed ook wat munten aan
raketten en boosters, dit vergroot je tactische mogelijkheden.
• Voordat je een grot binnenvliegt met een moeilijke uitdaging kun je overwegen om er een raket
op af te vuren. Daarnaast kun je overwegen om een raket af te vuren op een speler om hiermee
een tactisch voordeel te halen, of om ze te dwarsbomen als ze voorstaan met reputatie punten.
• Wees voorzichtig in het gebruik van boosters. Als je geen boosters meer hebt kun je niet meer
diagonaal vliegen en zo moeilijke grotten ontwijken. Het gebruik van een booster om een extra
stap te zetten kan je buiten het bereik van een grot brengen of een voorsprong geven.
• Sommige exploratie upgrades kunnen de uitkomst van een dobbelsteen manipuleren, de kleur
van een dobbelsteen bepalen of de acties van een tegenstander dwarsbomen.

Bekijk korte instructie video’s van Cave Pilot 55 op:
www.cavepilot55.com/game-media
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Woordenlijst Speciale Kaarten
• Wind turbine: Werp de gele dobbelsteen. Afhankelijk van het resultaat, volg de bovenste
of de onderste uitdaging. Alleen als een uitdaging succesvol wordt afgehandeld kunnen er
reputatiepunten worden verdiend. Als spelers voor- of achteruit worden geblazen door de turbine
moeten ze onmiddellijk de uitdaging afhandelen van de grot waar ze op terecht komen. Spelers
mogen zelf beslissen hoe ze hun vliegtuig voor- of achteruit verplaatsen, door het aantal stappen
te tellen vanaf de wind turbine. Elke succesvol geschoten raket vermindert de uitdaging en het
bereik van de wind turbine met het aantal treffers. Dat betekent dat spelers minder ver kunnen
worden geblazen als de wind turbine beschadigd is.
• Laser beam: Als de laser straal een vliegtuig raakt, dan loopt het vliegtuig schade op aan de
aanvals upgrade en moet het één van de exploratie kaarten verwijderen. Als een speler geen
exploratie kaarten heeft, dan moet hij of zij 2 schade betalen voor elke exploratie kaart die
ontbreekt. Bijvoorbeeld, als een speler 1 exploratie kaart mist, dan is de totale schade dus 3
treffers: 1 treffer op de aanvals upgrade en twee treffers op de schilden.
• Spider web: Als een speler vuurt op een spinnenweb (of een vleesetende plant), dan kan de
aanvallende speler kiezen of hij de aanval richt op het web of op de spin. Spelers die succesvol
de eerste uitdaging afhandelen mogen kiezen om de spin the negeren (en mogen landen), of ze
mogen er voor kiezen om door te gaan en de spin uit te dagen.
• Bone nullifier: deze exploratie kaart kan gebruikt worden na een worp van een dobbelsteen,
bijvoorbeeld om het resultaat van een andere speler te beïnvloeden.
• Muller reversal: spelers handelen geen uitdaging af na een vliegtuig wissel. Vliegtuig wissels
mogen ook plaats vinden bij de in- of uitgang van de grot.
• Otis flash-matic: Alleen grotten met een bereik kunnen op afstand worden geactiveerd. Spelers
kunnen niet de grot activeren waar ze op dat moment verblijven.
• Adamy e4 cyber attack: verlaag de waarde van één van de upgrade kaarten: vermogen, schilden
of (korte afstands) aanval van een tegenstander met 2 (voor maar één beurt).
• Laplace db sound attack: verlaag de waarde van de upgrade kaart: panser van een tegenstander
met 2 (voor maar één beurt), of neutraliseer het gebruik van een booster. Als een booster wordt
geneutraliseerd moet het worden verwijderd.
• Tallinn 000771 mechanical attack: verlaag de waarde van één van de upgrade kaarten:
wendbaarheid of navigatie & besturing van een tegenstander met 2 (voor maar één beurt).
• Foliot clock: voer je acties in elke gewenste volgorde uit. Spelers mogen geen booster ronde met
nieuwe acties activeren.
• Power magnet / Curtis wright bumper: De speler die de power magneet of de Curtis wright
bumper activeert, bepaald waar het vliegtuig van de tegenstander naar toe beweegt. Spelers
die naar voren worden geduwd of naar achteren worden getrokken moeten onmiddellijk
de uitdaging afhandelen van de grot waar ze op terecht komen. Het trekken- en duwen van
vliegtuigen mag niet plaats vinden in de in- en uitgang van de grot.
• Pulse P6 disruptor: vernieuw alle zes de gewone upgrade kaarten in de grotwinkel.
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Speel varianten
Team variant
Tijdens de team variant bestuurt elke speler een vliegtuig. Teams coördineren hun acties, mogen
discussieren over hun strategie en houden gezamenlijk hun reputatie bij. Teamleden mogen upgrades
uitwisselen als ze dezelfde grot bezoeken. Uitwisselen van upgrades wordt aan het einde van een
beurt gedaan, vlak voor het aanvullen van de grotkaarten. Boosters, raketten en munten mogen niet
worden uitgewisseld.
Coöperatieve variant
Coöperatieve spellen worden ondersteund via scenario’s (zie www.cavepilot55.com/scenario).
Solo variant
Deel 2 gele en 2 oranje grotkaarten bij de start van het spel, en plaats deze open voor de solo speler.
Solo spelers mogen 4 kaarten in de hand houden in plaats van drie en leggen per beurt 2 grotkaarten
aan in plaats van één. Een overzicht van de spelduur, het aantal grotkaarten in de grotstapel en de
scores voor solo varianten staat in tabel 1.
Tabel 1: Spelduur, aantal grotkaarten in de grotstapel en scores voor solo variant
Kort spel
Oranje
Tijd
4
20’
<7
Rookie
7 - 10
Novice
11 - 14
Flying Ace
> 14
Cave Pilot
(* uitbreiding)

Standaard spel
Geel
Oranje
Tijd
2
10
30’
< 14
14 - 21
22 - 28
> 28

Geel
2

Lang spel
Oranje
Rood*
10
6
< 23
23 - 33
34 – 46
> 46

Tijd
40’

De regels voor de uitbreidingen zijn te downloaden
op: www.cavepilot55.com/game-media

Testspelers
Valentijn van Bergen, Simen Blokland, Jeroen Breidenbach, Franke Broersma, Flip Dinko, Nishal Etwarde,
Sophie Ewert, Thijs Gerritsen, Jaap de Graaf, Tristan da Graça, Caroline van Gool, Eric Haakmeester, Rick
Heeres, Dennis Hofland, Emily Ingham, Toin Koevoets, Boudewijn Kramer, Pauline de Kroon, Carlijn
Laurijssens, Junior Lewis, Koen van Lieshout, Stefan Luchies, Wilfred Meijboom, Ben Meijer, Matt Needle,
Marijke de Nijs, Stef Noordermeer, Jeff Peereboom, Mark Rademaker, Daan Reid, Doeze Ruiter, Gerard
Schonck, Tim Schonck, Bob Schubert, Dymphy Seegers, Tim Smedinga, Tariq Stark, Carola Suijs, Wiljan
Toonen, René Vaes, Martijn van der Ven, Stephan Warnaar, Jeroen Weterings, Joost Willemse, Margerita
Wilson, Benjamin Wit. Speciale dank gaat uit naar Craig Herteis, Koen van Lieshout, Leonard Raaymakers,
Suzanne Schonck en Jeroen Weterings voor hun kritische blik op de handleiding.
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We willen alle mensen bedanken die Cave Pilot 55 hebben ondersteund op Kickstarter, en zo
onze creatie tot leven hebben gebracht. We zijn alle ‘Backers‘ eeuwig dankbaar voor hun steun en
enthosiasme.
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Zweiblum2.
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Cave Pilot 55 is gemaakt door
Martijn Weterings: 		
spel ontwerp, spel tests, spel productie,
				
grafisch ontwerp, lay-out & ontwerp handleiding,
Suzanne Schonck: 		
spel productie, spel tests & logistiek,
Petra van Berkum: 		
spel tekenaar,
Jeroen Weterings: 		
ontwerp & ontwikkeling van de website,
Koen van Lieshout: 		
spel tests,
Joost Das: 			ontwerp handleiding.
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Overzicht symbolen en fiches
Wendbaarheid

Symbool actie fasen
met aantal keer gebruik

Navigatie & besturing

Booster symbolen

Panser

Raket symbolen

Vermogen

Munt fiches

Schilden

Upgrade fiche

Aanval (korte afstand)

Reputatie punten
Reputatie punten van twee
achtereenvolgende uitdagingen

Exploreren
Fiche startspeler

Reputatie punten
per kaart actie

Fiche reservering
grotwinkel

Reputatie punten voor elke
speler binnen bereik
(indien succesvol)

Fiche bezoek sloopwerf

Grotkaart upgrade locatie

Bereik & richting grotkaart

Beweeg richting uitgang
(uitdaging succesvol)

1 reputatie verlies (speler)
of 1 treffer (grotkaart)

Beweeg richting ingang
(uitdaging mislukt)

1 treffer + opnieuw rollen

Als de gele dobbelsteen land
op een 0 of een 2 (conditie)
+2 voor uitdagingen van grotkaarten
binnen bereik (bijv., Acid ooze)
+1 voor uitdagingen van naastgelegen
grotkaarten binnen bereik
(bijv., Giant stag beetles)
Treffers
(bijv., Particle cloud)

3 treffers
2 treffers (speler & grotkaart)
+ aanwijzen upgrade
(alleen speler)
Factie symbool
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