GEVECHTSCOMPENDIUM
DE ESSENTIËLE BASIS VOOR HET SPELEN VAN WARHAMMER 40,000

REGELS
In Warhammer 40,000 sta je aan het hoofd van een leger machtige krijgers en
oorlogsmachines. De regels op deze pagina’s vormen de basis voor het spelen van
Warhammer 40,000 met je verzameling Citadel-miniaturen en voor glorierijke
veldslagen in het door oorlog verscheurde heelal.

MINIATUREN &
DATASHEETS
De regels en eigenschappen van
alle miniaturen en van bepaalde
terreinelementen worden weergegeven
op datasheets, die je nodig hebt om de
miniaturen in een veldslag te kunnen
inzetten.

Oorlogswerktuig
Om te kunnen vechten
heb je een meetlint en wat
dobbelstenen nodig.
Afstanden worden in
Warhammer 40,000 in
‘inch’ (") gemeten. Meet
altijd de kortste afstand
tussen de voetstukken van
de miniaturen waartussen
je meet. Als een miniatuur
geen voetstuk heeft, wat bij
voertuigen vaak het geval is,
meet je de kortste afstand
vanaf de romp van dat
model. Afstanden mag je zo
vaak meten als je wilt.
Warhammer 40,000 gebruikt
dobbelstenen met 6 kanten,
wat soms als D6 wordt
afgekort. Sommige regels
verwijzen naar 2D6, 3D6
enzovoort. In die gevallen
gooi je het overeenkomstige
aantal dobbelstenen en tel je
de resultaten bij elkaar op.
Als de regels voorschrijven
dat je een D3 moet gooien,
dan gooi je een dobbelsteen
en deel je het resultaat door
twee. Als je een worp door
twee deelt, rond je altijd
eerst naar boven af voordat
je eventuele aanpassingen
op het resultaat toepast.
Aanpassingen zijn altijd
cumulatief. Als de regels
voorschrijven dat je
bijvoorbeeld 3 of hoger
moet gooien, wordt dit vaak
als 3+ aangegeven.
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EENHEDEN
De miniaturen bewegen en vechten in
eenheden, die uit een of meer miniaturen
bestaan. Een eenheid moet als groep
worden opgesteld en iedere beweging
moet als groep worden voltooid. Hierbij
moet elke miniatuur horizontaal binnen
2 inch en verticaal binnen 6 inch van
ten minste één andere miniatuur van
zijn eenheid blijven. Dat noemen we
eenheidcoherentie. Als er iets gebeurt
waardoor een eenheid tijdens een
veldslag uiteenvalt, moet bij de volgende
beweging de eenheidcoherentie worden
hersteld.

DE GEVECHTSRONDE
Warhammer 40,000 wordt gespeeld
in een aantal gevechtsrondes.
Iedere speler heeft één beurt per
gevechtsronde. Het is steeds dezelfde
speler die de eerste beurt in een
gevechtsronde heeft. De missie die
je speelt, geeft aan welke speler
dit is. Iedere beurt bestaat uit een
aantal fases, die in de juiste volgorde
moeten worden uitgewerkt. Deze
fases zijn als volgt:

1. Bewegingsfase
Beweeg elke unit die hiertoe in
staat is.

2. Psychische fase
Psykers kunnen krachtige
mentale vaardigheden gebruiken.

3. Schietfase
Je eenheden mogen op
vijandelijke eenheden schieten.

4. Chargeerfase
Je eenheden mogen met
vijandelijke eenheden in close
combat gaan.

5. Vechtfase
De eenheden van beide spelers
stromen binnen en vallen aan
met handgemeenwapens.

6. Moreelfase
Test hoe dapper de uitgeputte
eenheden zijn.
Zodra de beurt van een speler is
afgelopen, begint de beurt van
de tegenspeler. Als beide spelers
hun beurt hebben voltooid, is de
gevechtsronde afgelopen en kan de
volgende beginnen. Zo speel je door
totdat de veldslag is uitgespeeld.

Alleen dwazen falen in hun plichten.

WankeleMiniaturenSyndroom

1. BEWEGINGSFASE
De grond trilt onder het gedreun van marcherende voeten en het gebrul van
motoren wanneer de legers zich over het slagveld bewegen en om de beste posities
wedijveren.
Begin de Bewegingsfase door een van je
eenheden uit te kiezen en iedere miniatuur
in die eenheid te bewegen, totdat je alle
miniaturen bewogen hebt die je wilt
bewegen. Daarna kun je een andere eenheid
kiezen die je wilt bewegen, totdat je zo veel
eenheden hebt bewogen als je wilt. Iedere
miniatuur mag per Bewegingsfase één keer
worden bewogen.

Bewegen
Een miniatuur mag in iedere richting
worden bewogen, en wel over een afstand in
inch van maximaal de Bewegingseigenschap
op zijn datasheet. Geen enkel deel van het
voetstuk (of de romp) van de miniatuur mag
verder bewegen. De miniatuur kan niet door
andere miniaturen heen worden bewogen
en ook niet door terreinelementen, zoals
muren. Wel mag een miniatuur verticaal
worden bewogen om landschapselementen
te beklimmen of te doorkruisen.
Als op de datasheet van een miniatuur staat
dat deze kan Vliegen (Fly), dan kan de
miniatuur door miniaturen en terrein heen
bewegen alsof ze er niet waren.

miniaturen. Als je in de Bewegingsfase een
miniatuur beweegt, moet deze op minstens
1 inch afstand van vijandelijke miniaturen
blijven.

Terugvallen
Eenheden die aan de Bewegingsfase
beginnen binnen 1 inch van een vijandelijke
eenheid, kunnen ofwel blijven staan ofwel
Terugvallen. Als je voor Terugvallen kiest,
moet de eenheid zijn beweging op meer dan
1 inch afstand van alle vijandelijke eenheden
eindigen. Als een eenheid Terugvalt, kan
deze niet Oprukken (zie hieronder) of later
in de beurt chargeren. Ook kan een eenheid
die Terugvalt, niet later in de beurt schieten,
tenzij de eenheid kan Vliegen.

Oprukken
Bij het kiezen van een eenheid die je in
de Bewegingsfase wilt bewegen, kun je
aankondigen dat de eenheid gaat Oprukken.
Gooi een dobbelsteen en tel het resultaat
op bij de Bewegingseigenschappen van
alle miniaturen in de eenheid voor die
Bewegingsfase. Een eenheid die Oprukt, kan
later in de beurt niet schieten of chargeren.

Minimale Beweging
Sommige miniaturen die
kunnen Vliegen, hebben een
Bewegingseigenschap die uit twee waarden
bestaat. De eerste is de minimumsnelheid
van de miniatuur. In de Bewegingsfase
moeten aan het eind van de beweging alle
delen van het voetstuk van de miniatuur ten
minste zo ver bewogen zijn. De tweede is de
maximumsnelheid. Geen enkel deel van het
voetstuk van de miniatuur mag verder dan
dit worden bewogen. Als een miniatuur zijn
minimale beweging niet kan maken of als
gevolg van zijn minimumsnelheid van het
slagveld af gedwongen wordt, dan geldt de
miniatuur als vernietigd en wordt deze van
het slagveld verwijderd. De miniatuur is in
zo’n geval stilgevallen en neergestort of werd
gedwongen de strijd op te geven.

Vijandelijke Miniaturen
Alle miniaturen binnen hetzelfde leger zijn
vriendschappelijke miniaturen. Miniaturen
van een tegenspeler zijn vijandelijke

‘Zullen we gaan liggen
als lammetjes voor de
uitgehongerde wolf of
zullen we ons vol trots
en minachting verzetten
tegen de verschrikkingen
die het heelal op ons
afstuurt? Laten we de
beesten en gruwels uit
andere werelden niet
toestaan in ons Imperium!’
- Orthas Gregoran,
Chief Demagogue
van de Forlan Synod

Onderhandelen is hetzelfde als je overgeven.

Soms zul je merken dat het
niet makkelijk is om een
miniatuur op een bepaald
stuk terrein neer te zetten.
Ook al zet je de miniatuur
voorzichtig neer, de kans
is groot dat deze omvalt
zodra iemand tegen de
tafel stoot. Met als gevolg
een beschadigd of zelfs
gebroken model. In die
gevallen is het prima om de
miniatuur op een veiligere
plek neer te zetten, mits
beide partijen het hierover
eens zijn en weten wat
de ‘eigenlijke’ plek moet
zijn. Als je vijand later
overweegt om op de
miniatuur te schieten,
moet je deze op de juiste
plek houden, zodat kan
worden gecontroleerd of de
miniatuur zichtbaar is.

Versterkingen
Heel wat eenheden kunnen
midden in een beurt op het
slagveld worden opgesteld,
bijvoorbeeld door
teleporteerders, grav chutes
of andere, meer esoterische
middelen te gebruiken.
Normaal gesproken
gebeurt dit aan het eind
van de Bewegingsfase,
maar het kan ook in andere
fasen gebeuren. Eenheden
die op deze manier
worden opgesteld, mogen
tijdens de beurt waarin
ze aankomen, niet verder
bewegen of Oprukken.
Hun hele Bewegingsfase
wordt gebruikt om ze
op het slagveld op te
stellen. Verder kunnen
ze de rest van de beurt
gewoon normaal
schieten, chargeren
enzovoort. Eenheden
die als versterking
aankomen, hebben
voor regeldoeleinden,
bijvoorbeeld het schieten
met Zware wapens (Heavy
Weapons), bewogen. Iedere
eenheid die op het eind
van het gevecht niet op het
slagveld is aangekomen,
geldt als vernietigd.
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Extra Worp
Sommige regels staan toe
dat je een worp overdoet,
wat betekent dat je een
aantal of alle dobbelstenen
opnieuw mag gooien.
Een dobbelsteen mag
maar één keer opnieuw
worden gegooid. Een
dergelijke extra worp vindt
plaats voordat eventuele
aanpassingen worden
toegepast.

Dobbelstrijd
Sommige regels schrijven
voor dat de spelers een
dobbelstrijd doen. In
dat geval gooien beide
spelers een D6 en wie de
hoogste score heeft, wint
de dobbelstrijd. Bij gelijke
worpen gooien beide
spelers opnieuw. Dit is
de enige situatie waarin
spelers een extra worp
opnieuw mogen doen. Als
de tweede en de daarop
volgende worpen ook gelijk
eindigen, gooi je door
totdat er een winnaar is.

Volgorde
Bij het spelen van
Warhammer 40,000 zul je
soms merken dat twee of
meer regels tegelijkertijd
moeten worden uitgewerkt
. Normaal gesproken is
dit aan het begin van de
Bewegingsfase of ‘voordat
de strijd begint’. Als het
tijdens het spel gebeurt,
dan wordt de volgorde
bepaald door de speler
wiens beurt het is. Als het
voor of na het spel gebeurt
of aan het begin of het eind
van een gevechtsronde,
dan doen de spelers een
dobbelstrijd en bepaalt
de winnaar in welke
volgorde de regels worden
uitgewerkt.
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2. PSYCHISCHE FASE
Mysticuskrijgers en tovenaars gebruiken de vreemde kracht van de warp om hun
bondgenoten te helpen en hun vijanden te vernietigen. Het aanwenden van deze
kracht is echter niet zonder risico. Zelfs het kleinste foutje kan de ondergang
betekenen voor ieder die zich in de buurt bevindt.

PSYCHISCHE VOLGORDE
1. Psyker en kracht kiezen
2. Psychische test doen
3. Vijand doet Verloochende-Hekstest
4. Psychische kracht
uitwerken

1. Psyker en Kracht kiezen
Sommige miniaturen staan als Psyker op
hun datasheet aangeduid. Psykers kunnen hun
buitenwereldse vaardigheden openbaren en
proberen vijandelijke tovenarij af te wenden.
De krachten die een psyker bezit en het aantal
krachten dat ze kunnen proberen te openbaren
of af te wenden tijdens elke Psychische fase,
staan op hun datasheet beschreven.

Psychische Krachten
Tenzij anders aangegeven, bezitten alle psykers
de psychische kracht Kwelling (Smite), zoals
hieronder beschreven. Sommigen bezitten
in plaats van of samen met Kwelling nog een
andere kracht. De datasheet van de miniatuur
en de overige aanvullende regels die je
gebruikt, maken duidelijk welke krachten
iedere psyker bezit. Als een psyker zijn
krachten vóór de strijd genereert, dan moet dit
gebeuren vlak voordat de spelers hun legers
gaan opstellen.

Kwelling
Kwelling heeft een
warpaanvalswaarde van 5. Als
het zich openbaart, lijdt de
dichtstbijzijnde zichtbare vijand die
zich binnen 18 inch van de psyker
bevindt, D3 dodelijke verwondingen.
Als het resultaat van de Psychische
test hoger dan 10 was, lijdt het doel
D6 dodelijke verwondingen.

2. Psychische Test doen
Een psyker kan proberen een psychische kracht
te openbaren die hij kent door een Psychische
test te doen. Hiertoe gooi je 2D6. Als het totaal
minstens gelijk is aan de warpaanvalswaarde

Gevaren van de Warp
Als je dubbel 1 of dubbel 6 gooit bij
het doen van een Psychische test,
lijdt de psyker onmiddellijk onder
de Gevaren van de Warp. De psyker
loopt D3 dodelijke verwondingen
op doordat de machten van de door
Daemonen geteisterde warp zijn
geest belagen. Als de psyker door de
Gevaren van de Warp is verslagen,
mislukt de kracht die hij probeerde
te openbaren automatisch. Elke
eenheid die zich binnen 6 inch
bevindt, loopt onmiddellijk D3
dodelijke verwondingen op doordat
de psyker de warp wordt ingesleurd
of ontploft in een uitbarsting van
empyrische feedback.

van die kracht, dan is de kracht succesvol
geopenbaard. Een psyker kan dezelfde
psychische kracht slechts eenmaal per beurt
proberen te openbaren.

3. Verloochen-de-Hekstests
Een psyker kan proberen om een psychische
kracht die door een vijandelijke miniatuur
binnen 24 inch is geopenbaard, te weerstaan
door een Verloochen-de-Hekstest te doen.
Dit gebeurt onmiddellijk, ook al is het niet
jouw beurt. Gooi 2D6 om de test te doen.
Als het totaal hoger is dan het resultaat
van de Psychische test die de kracht heeft
geopenbaard, dan is de kracht weerstaan en
zijn de effecten ervan tenietgedaan. Slechts één
poging kan per beurt worden gedaan om de
geopenbaarde psychische kracht te weerstaan.
Dit geldt ongeacht het aantal psykers dat zich
binnen 24 inch bevindt van het vijandelijke
model dat de psychische kracht heeft
geopenbaard.

4. Psychische Kracht
uitwerken
Zolang de Psychische test succesvol was, de
psyker niet dood is door de Gevaren van de
Warp en de poging niet is gedwarsboomd door
een Verloochen-de-Hekstest, mag je het effect
van de psychische kracht uitwerken. Dit effect
wordt in de kracht zelf beschreven.

Een doelloze geest dwaalt op duistere plaatsen.

Snelle Worpen

3. SCHIETFASE
Geweren knallen en granaatscherven spatten in het rond. Mondingsvlammen
lichten in vlagen op in de duisternis, lasvuurstralen verlichten de oorlogsnevel en
gebruikte patronen en energiecellen liggen afgedankt verspreid over het slagveld.

SCHIETVOLGORDE
1. Eenheid kiezen om mee te
schieten
2. Doelwitten kiezen
3. Afstandswapen kiezen
4. Aanvallen uitwerken
• Gooien om te raken
• Gooien om te verwonden
• Vijand kent verwonding toe
• Vijand doet reddingsworp
• Schade toebrengen

1. Eenheid kiezen om mee te
Schieten
In je Schietfase kun je schieten met miniaturen
die afstandswapens (ranged weapons) hebben.
Eerst moet je een van je eenheden kiezen
om mee te schieten. Je mag geen eenheid
kiezen die in diezelfde beurt is Opgerukt
of Teruggevallen. Ook mag je geen eenheid
kiezen die zich binnen 1 inch van een
vijandelijke eenheid bevindt. Tenzij anders
staat aangegeven, valt iedere miniatuur van de
eenheid aan met alle afstandswapens waarmee
deze bewapend is. Nadat alle miniaturen van
de eenheid hebben gevuurd, kun je een andere
eenheid kiezen om mee te schieten, totdat alle
geschikte eenheden waarmee je wilt schieten,
hebben geschoten.

2. Doelwitten kiezen
Nadat je een schietende eenheid hebt gekozen,
moet je een of meerdere doelwiteenheden
kiezen om aan te vallen. Om een vijandelijke
eenheid als doelwit te kunnen kiezen, moet
ten minste één miniatuur van die vijandelijke
eenheid binnen Bereik (Range) van het
gebruikte wapen vallen (zoals staat aangegeven
op het profiel) en zichtbaar zijn voor de
schietende miniatuur. Bij twijfel moet je
bukken en van achter de schietende miniatuur
kijken of (een deel van) het doelwit zichtbaar
is. Om dat vast te stellen gaan we ervan uit dat
een miniatuur door miniaturen van zijn eigen
eenheid heen kan kijken.
Miniaturen kunnen geen vijandelijke eenheden
als doelwit kiezen die zich binnen 1 inch van
een vriendschappelijke miniatuur bevinden.

Het risico om je eigen troepen te raken is dan
te groot.

3. Afstandswapen (Ranged
Weapon) kiezen
De wapens van een miniatuur staan op
zijn datasheet vermeld. Als een miniatuur
verschillende wapens heeft, kan hij met al
deze wapens naar hetzelfde doelwit schieten
of met elk wapen naar een andere vijandelijke
eenheid schieten. Als een eenheid meer dan
één miniatuur bevat, kunnen deze miniaturen
naar keuze op dezelfde of op verschillende
doelwitten schieten. Hoe dan ook moet je
aangeven hoe je de schoten van de schietende
eenheid gaat verdelen voordat je een
dobbelsteen gooit. Ook moet je de schoten
tegen één doelwit uitwerken, voordat je
doorgaat naar het volgende doelwit.

Aantal Aanvallen
Telkens als een miniatuur met een
afstandswapen schiet, voert deze een aantal
aanvallen uit. Voor iedere aanval gooi je een
dobbelsteen. Het aantal aanvallen dat een
miniatuur met een wapen kan uitvoeren (en
dus het aantal dobbelstenen dat je mag gooien),
kun je samen met het wapentype op het profiel
van het wapen vinden. Een wapentype kan
invloed hebben op het aantal aanvallen dat het
wapen kan maken (zie volgende pagina).

Karakters
Sommige miniaturen worden op
hun datasheet als Karakter
(Character) aangeduid. Deze
helden, officieren, profeten of
krijgsheren zijn machtige individuen
die veel invloed kunnen hebben op het
verloop van een gevecht. De wervelende
maalstroom van het slagveld kan
het echter moeilijk maken om zulke
individuen als doelwitten uit te kiezen.
Een Karakter kan in de Schietfase
alleen als doelwit worden gekozen
als dat Karakter voor de schietende
miniatuur de dichtstbijzijnde, zichtbare,
vijandelijke eenheid is. Dit geldt
niet voor Karakters met een
Verwondingeneigenschap van 10 of
meer, puur omdat ze zo groot zijn.

De regels voor het uitwerken
van aanvallen zijn geschreven
met het idee dat je ze een voor
een uitvoert. Het is echter
mogelijk om je gevechten
te versnellen door de
dobbelstenen voor soortgelijke
aanvallen in één keer te
gooien. Om verschillende
aanvallen in één keer uit te
voeren moeten alle aanvallen
dezelfde Schietvaardigheid
(Ballistic Skill) hebben (als het
om een schietaanval gaat) of
dezelfde Wapenvaardigheid
(Weapon Skill) (in geval van
een closecombataanval).
Ook moeten ze dezelfde
Kracht- (Strength),
Pantserdoorborings- (Armour
Penetration) en Schadeeigenschappen (Damage)
hebben. Daarnaast moeten ze
op een en dezelfde eenheid
zijn gericht. Is dat het geval,
dan gooi je alle worpen-om-teraken tegelijkertijd, en daarna
alle worpen-om-te-verwonden.
Vervolgens kan je tegenstander
een voor een de verwondingen
toekennen, en al naar gelang
reddingsworpen uitvoeren
en schade oplopen. Denk
erom: als de doelwiteenheid
een miniatuur bevat die al
verwondingen heeft opgelopen,
dan moeten aan deze miniatuur
verdere verwondingen worden
toegekend totdat het ofwel
is verslagen of totdat alle
verwondingen afgeweerd of
uitgewerkt zijn.

Auravaardigheden
Sommige eenheden,
normaalgesproken

Karakters, hebben
vaardigheden die effect hebben
op bepaalde miniaturen binnen
een aangegeven bereik. Tenzij
de vaardigheid zelf anders
aangeeft, wordt een miniatuur
met een dergelijke regel altijd
geacht binnen bereik van het
effect te zijn.
Bijvoorbeeld: een Lord
of Contagion heeft de
vaardigheid Nurgle’s Gift, die
effect heeft op alle Death

Guard-miniaturen binnen
7 inch. Aangezien de Lord
of Contagion zelf ook een

Death Guard-miniatuur
is, heeft ook hij profijt van deze

Analyse is de teloorgang van overtuiging.

vaardigheid.
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De
Belangrijkste
Regel
In een spel dat zo
gedetailleerd en uitgebreid
is als Warhammer 40,000,
zullen er tijdens het spel
momenten zijn waarop
je niet zeker weet hoe
je een bepaalde situatie
moet uitwerken. Als dat
gebeurt, praat dan even
met je tegenstander en pas
de oplossing toe die voor
jullie beiden het meest
logisch is (of het leukste!).
Als zich geen oplossing
voordoet, dan moeten jij
en je tegenstander erom
dobbelen. Wie het hoogste
gooit, mag kiezen wat er
gebeurt. En dan kun je
verder vechten!

Wapentypes

Snel Vuren (Rapid Fire)

Er zijn vijf verschillende soorten
afstandswapens: Bestorming (Assault), Zwaar
(Heavy), Snel Vuur (Rapid Fire), Granaat
(Grenade) en Pistool (Pistol). Een miniatuur
die een van deze wapens afvuurt, kan het aantal
aanvallen uitvoeren dat achter zijn type op
zijn profiel staat. Bijvoorbeeld: een miniatuur
die het wapentype ‘Assault 1’ afvuurt, kan met
dit wapen 1 aanval uitvoeren. Een miniatuur
die het wapentype ‘Heavy 3’ afvuurt, kan er 3
uitvoeren enz.

Snellevuurwapens zijn veelzijdig inzetbare
wapens die in staat zijn om op grote afstand
gerichte, afzonderlijke schoten af te vuren of
beheerste salvo’s van dichtbij.

Als een wapen meer dan één aanval heeft, moet
het alle aanvallen tegen dezelfde doelwiteenheid
uitvoeren.
Elk type afstandswapen heeft ook een extra
regel die, afhankelijk van de situatie, een effect
kan hebben op de precisie van het wapen of
wanneer het kan worden afgevuurd. Deze regels
zijn als volgt:

Bestorming (Assault)
Bestormingswapens vuren zo snel en
willekeurig dat ze vanaf de heup kunnen
worden gevuurd, terwijl de krijgers de strijd
in rennen.
Een miniatuur met een Bestormingswapen kan
dit wapen zelfs afvuren als hij eerder in dezelfde
beurt is Opgerukt. In dat geval moet je bij
het afvuren van dat wapen tijdens die beurt 1
aftrekken van iedere worp-om-te-raken.

Zwaar (Heavy)
Zware wapens zijn de grootste en dodelijkste
stukken geschut op het slagveld, maar
ze moeten opnieuw worden geladen en
nauwkeurig worden opgesteld of gestut om
met optimaal effect te kunnen vuren.
Als een miniatuur met een Heavy wapen in
de voorgaande Bewegingsfase heeft bewogen,
moet je bij het afvuren van het wapen tijdens
die beurt 1 aftrekken van iedere worp-om-teraken.

Een miniatuur die een Snelvuurwapen afvuurt,
verdubbelt het aantal aanvallen dat hij uitvoert
als het doelwit zich binnen de helft van het
maximale bereik van het wapen bevindt.

Granaat (Grenade)
Granaten zijn handexplosieven die een
krijger naar de vijand gooit terwijl zijn
kompanen voor dekking zorgen.
Telkens als een eenheid schiet, mag een
miniatuur van die eenheid die is uitgerust met
Granaten er eentje gooien in plaats van een
ander wapen af te vuren.

Pistool (Pistol)
Pistolen worden in één hand gedragen en
kunnen zelfs in een handgemeen worden
gebruikt om op korte afstand mee te
schieten. Veel krijgers hebben er een als extra
handwapen, naast hun primaire wapen.
Een miniatuur kan een Pistool afvuren zelfs
als er zich vijandelijke eenheden binnen
1 inch van zijn eigen eenheid bevinden,
maar moet dan wel op de dichtstbijzijnde
vijandelijke eenheid mikken. In zo’n geval kan
de miniatuur zijn Pistool afvuren zelfs als er
andere vriendschappelijke miniaturen zich
binnen 1 inch van dezelfde vijandelijke eenheid
bevinden.
Telkens als een miniatuur schiet die zowel is
uitgerust met een Pistool als met een ander
soort afstandswapen (bijv. een Pistool en
een Snelvuurwapen), kan deze ofwel met
zijn Pistool/Pistolen schieten ofwel met al
zijn andere wapens. Kies waarmee hij schiet
(Pistolen of niet-Pistolen) voordat je gooit-omte-raken.

‘Zoals onze lichamen bewapend zijn met adamantium,
zo zijn onze zielen beschermd door loyaliteit.
Zoals onze bolters geladen zijn met dood voor de vijanden van de
Emperor,
zo zijn onze gedachten geladen met wijsheid.
Zoals onze troepen oprukken, zo doet onze toewijding dat evenzo,
want zijn wij tenslotte niet de Space Marines?
Zijn wij niet de verkozenen van de Emperor,
zijn loyale dienaren tot aan de dood?’
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Aanschouw de Werken van de Emperor en huiver!

4. Aanvallen uitwerken
Aanvallen worden een voor een
uitgevoerd, al kun je in sommige
gevallen voor meervoudige, gelijktijdige
aanvallen gooien. De volgende volgorde
wordt gebruikt om aanvallen een voor
een uit te voeren.

1. W
 orp-om-te-raken: telkens als
een miniatuur een aanval uitvoert,
gooi je een dobbelsteen. Als de
worp minstens gelijk is aan de
Schietvaardigheid (Ballistic Skill) van
de aanvallende miniatuur, dan raakt
de miniatuur de tegenstander met
het gebruikte wapen. In ieder ander
geval mislukt de aanval en eindigt de
aanvalsronde. Een worp van 1 mislukt
altijd, ongeacht de aanpassingen die
eventueel van toepassing zijn.

2. W
 orp-om-te-verwonden: Als een
aanval doel treft , moet je nog een
dobbelsteen gooien om te kijken of
de aanval het doelwit ook verwondt.
De vereiste worp wordt bepaald
door de Krachteigenschap (Strength)
van het wapen te vergelijken met de
Taaiheidseigenschap (Toughness) van
het doelwit, zoals aangegeven in de
volgende tabel:

WORP-OM-TE-VERWONDEN
KRACHT VAN DE
AANVAL VS. TAAIHEID
VAN HET DOEL

D6-WORP
VEREIST

Is de Kracht
minstens DUBBEL
zo groot als de
Taaiheid?

2+

Is de Kracht
GROTER dan de
Taaiheid?
Is de Kracht
GELIJK aan de
Taaiheid?
Is de Kracht
KLEINER dan de
Taaiheid?
Is de Kracht
minstens de HELFT
van de Taaiheid?

de aanvalsronde. Een worp van 1 mislukt
altijd, ongeacht eventuele aanpassingen
die van toepassing zijn.

3. Verwonding toekennen: Als een
aanval het doelwit verwondt, dan kent
de speler die het bevel voert over de
doelwiteenheid, de verwonding toe
aan een willekeurige miniatuur in de
eenheid (de gekozen miniatuur hoeft
niet binnen bereik of zichtbaar te zijn
voor de aanvallende eenheid). Als een
miniatuur in de doelwiteenheid al
verwondingen heeft opgelopen, dan
moet de schade aan die miniatuur
worden toegekend.
4. Reddingsworp: De speler die het
bevel voert over de doelwiteenheid,
doet vervolgens een reddingsworp
door een dobbelsteen te gooien
en de worp aan te passen met de
Pantserdoorboringseigenschap
(Armour Penetration) van het wapen
dat de schade heeft veroorzaakt.
Bijvoorbeeld: als het wapen een
Pantserdoorboring van -1 heeft,
dan wordt 1 van de reddingsworp
afgetrokken. Als het resultaat minstens
gelijk is aan de Reddingseigenschap
(Save) van de miniatuur waaraan
de verwonding was toegekend, dan
is de schade vermeden en eindigt
de aanvalsronde. Als het resultaat
minder is dan de Reddingseigenschap
(Save) van de miniatuur, dan
mislukt de reddingsworp en loopt de
miniatuur schade op. Een worp van
1 mislukt altijd, ongeacht eventuele
aanpassingen die van toepassing zijn.

Onkwetsbaarheidsreddingen
Sommige miniaturen beschikken over
bovennatuurlijke reflexen of worden
beschermd door krachtvelden, die hun een
onkwetsbaarheidsredding geven. Telkens als
een verwonding wordt toegekend aan een
miniatuur met een onkwetsbaarheidsredding,
kun je kiezen om ofwel zijn normale
Reddingseigenschap (Save) of zijn
onkwetsbaarheidsredding te gebruiken,
maar niet allebei. Als een miniatuur meer
dan één onkwetsbaarheidsredding heeft,
kan hij er maar één gebruiken. Je moet
kiezen welke je wilt gebruiken. Als je de
onkwetsbaarheidsredding van een miniatuur
gebruikt, wordt dit nooit aangepast door
de Pantserdoorboringswaarde (Armour
Penetration) van een wapen.

Terrein en Dekking
De slagvelden van de verre toekomst zijn bezaaid
met terreinelementen, zoals ruïnes, kraters en dicht
kreupelhout. Miniaturen kunnen in dergelijke
terreinelementen schuilen tegen beschietingen.
Als een eenheid zich volledig op of in een
terreinelement bevindt, moet je 1 optellen
bij reddingsworpen van de miniatuur tegen
schietaanvallen. Dit om aan te geven dat de
miniatuur dekking krijgt van het terrein (dit heeft
geen effect op onkwetsbaarheidsreddingen). In
de Vechtfase hebben eenheden geen voordeel van
dekking.

Dodelijke Verwondingen
Sommige aanvallen brengen dodelijke verwondingen

3+

4+

5+

6+

Als de worp lager is dan het vereiste
getal, dan mislukt de aanval en eindigt

5. Schade toebrengen: De
toegebrachte schade is gelijk aan
de Schade-eigenschap (Damage)
van het wapen dat in de aanval
is gebruikt. Een miniatuur loopt
één verwonding op voor ieder
schadepunt die hij krijgt. Zodra
het verwondingstotaal van een
miniatuur tot 0 is herleid, wordt
de miniatuur beschouwd als
verslagen of vernietigd en uit
het spel verwijderd. Als een
miniatuur door één enkele aanval
verschillende verwondingen
oploopt en vernietigd wordt, gaat
eventuele extra schade die door
de aanval wordt toegebracht,
verloren en heeft die geen effect.

toe. Deze zijn zo krachtig dat geen enkel pantser of
krachtveld tegen hun impact is opgewassen. Elke
dodelijke verwonding brengt 1 punt schade toe aan de
doelwiteenheid. Doe geen worp-om-te-verwonden of
reddingsworp (inclusief onkwetsbaarheidsreddingen)
in geval van een dodelijke verwonding. Ken de
verwonding simpelweg toe zoals je dat ook bij andere
verwondingen zou doen en ken schade toe aan een
miniatuur van de doelwiteenheid, zoals hierboven
beschreven. In tegenstelling tot normale aanvallen
gaat extra schade door aanvallen die dodelijke
verwondingen toebrengen, niet verloren. Blijf in plaats
daarvan schade toekennen aan een andere miniatuur
van de doelwiteenheid, totdat ofwel alle schade is
toegebracht of de doelwiteenheid is vernietigd.

Overdenking van de Dag: Kennis moet gevreesd worden!
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4. CHARGEERFASE

5. VECHTFASE

Krijgers storten zich in de strijd om te doden met
mes, hamer en klauw.

Het slagveld wordt een bloedbad wanneer de
oorlogvoerende legers elkaar te lijf gaan.

CHARGEERVOLGORDE

VECHTVOLGORDE

1. Eenheid kiezen om mee te chargeren

1. Eenheid kiezen om mee te vechten

2. Doelwitten kiezen

2. Binnenstromen, maximaal 3 inch

3. Vijand werkt Dekkingsvuur (Overwatch) uit

3. Doelwitten kiezen

4. 2D6 gooien en chargeerbeweging maken

4. Handgemeenwapen kiezen
5. Closecombataanvallen uitwerken

1. Eenheid kiezen om mee te chargeren
Iedere eenheid die zich tijdens jouw Aanvalsfase binnen 12 inch
van de vijand bevindt, kan een chargeerbeweging maken. Je mag
geen eenheid kiezen die tijdens dezelfde beurt is Opgerukt of
Teruggevallen, en ook geen eenheid die de Chargeerfase binnen 1
inch van een vijand is begonnen.

2. Doelwitten kiezen
Nadat je een geschikte eenheid hebt gekozen, selecteer je een of
meer vijandelijke eenheden binnen 12 inch als doelwit(ten) van
de charge. Elke doelwiteenheid kan vervolgens proberen om
Dekkingsvuur (Overwatch) te geven.

1. Eenheid kiezen om mee te Vechten

Telkens als een charge tegen een eenheid wordt aangekondigd, kan
de doelwiteenheid onmiddellijk Dekkingsvuur op de aanvaller
geven. Een doelwiteenheid kan mogelijk een aantal keren per beurt
Dekkingsvuur geven, maar kan niet schieten als er zich vijandelijke
miniaturen binnen 1 inch bevinden. Dekkingsvuur wordt als een
normale schietaanval uitgewerkt (maar dan in de Chargeerfase
van de vijand). Alle normale regels zijn van toepassing, behalve
dat altijd een 6 nodig is voor een succesvolle worp-om-te-raken,
ongeacht de Schietvaardigheid (Ballistic Skill) van de schietende
miniatuur of eventuele aanpassingen.

Iedere eenheid die gechargeerd heeft of die miniaturen heeft
binnen 1 inch van een vijandelijke eenheid, kan in de Vechtfase
worden gekozen om te vechten. Dit geldt voor alle eenheden,
niet alleen de eenheden van de speler wiens beurt het is. De
eenheden die deze beurt hebben gechargeerd, vechten als eerste.
De speler wiens beurt het is, bepaalt de volgorde waarin deze
eenheden vechten. Nadat alle chargerende eenheden hebben
gevochten, kiezen de spelers om de beurt geschikte eenheden
om mee te vechten (beginnend met de speler wiens beurt het is),
totdat alle geschikte eenheden van beide spelers eenmaal hebben
gevochten. Geen enkele eenheid kan worden gekozen om meer
dan één keer per Vechtfase te vechten. Als een speler geen
geschikte eenheden meer heeft, voltooit de andere speler alle
gevechten die nog over zijn, eenheid per eenheid. Een gevecht
wordt op basis van de volgende stappen uitgewerkt:

4. Chargeerbeweging maken

2. Binnenstromen

3. Dekkingsvuur (Overwatch)

Nadat eventueel Dekkingsvuur is uitgewerkt, gooi je 2D6.
Elke miniatuur van de aanvallende eenheid kan maximaal
het overeenkomstige aantal inches bewegen. Dit is hun
chargeerafstand voor deze beurt. De eerste miniatuur die je
beweegt, moet stoppen zodra hij zich binnen 1 inch van een
vijandelijke miniatuur van een van de doeleenheden bevindt.
Miniaturen van de chargerende eenheid kunnen niet dichter
dan 1 inch bij een vijandelijke eenheid komen die geen doelwit
van de charge was. Als dit niet mogelijk is, mislukt de charge en
beweegt in deze fase geen enkel miniatuur van de chargerende
eenheid. Zodra je alle miniaturen van de chargerende eenheid
hebt bewogen, kies je een andere geschikte eenheid en herhaal
je bovenstaande procedure, totdat alle geschikte eenheden die je
chargeerbewegingen wilt laten maken, dit hebben gedaan. Geen
enkele eenheid kan worden gekozen om in de Chargeerfase
meer dan één keer te chargeren.

Heldhaftige interventie
Nadat de vijand al zijn chargeerbewegingen heeft voltooid, kan elk van
je Karakters die zich binnen 3 inch van een vijandelijke eenheid
bevinden, een Heldhaftige Interventie doen. Elk Karakter dat dit
doet, kan maximaal 3 inch bewegen, zolang het zijn beweging maar dichter
bij de dichtstbijzijnde vijandelijke miniatuur eindigt.
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• Gooien om te raken
• Gooien om te verwonden
• Vijand kent verwonding toe
• Vijand doet reddingsworp
• Schade toebrengen
6. Consolideren, maximaal 3 inch

Je mag iedere miniatuur van de eenheid maximaal 3 inch
bewegen. Deze beweging mag in iedere richting gebeuren,
zolang de miniatuur de beweging maar dichter bij de
dichtstbijzijnde vijandelijke miniatuur eindigt.

3. Doelwitten kiezen
Eerst moet je de doelwiteenheid of -eenheden van de aanvallen
uitkiezen. Om een vijandelijke eenheid als doelwit te kunnen
kiezen, moet de aanvallende miniatuur zich ofwel binnen 1 inch
van die eenheid bevinden ofwel binnen 1 inch van een andere
miniatuur van zijn eigen eenheid die zich zelf binnen 1 inch van
de vijandelijke eenheid bevindt. Dit geeft aan dat de eenheid
in twee rangen vecht. Miniaturen die deze beurt hebben
gechargeerd, kunnen alleen vijandelijke eenheden als doelwit
kiezen die ze in de voorgaande fase hebben gechargeerd.
Als een miniatuur meer dan één closecombataanval kan
uitvoeren (zie rechts), kan het deze naar wens over geschikte
eenheden verdelen. En als een eenheid meer dan één miniatuur
telt, kan iedere miniatuur een andere vijandelijke eenheid als
doelwit kiezen. In beide gevallen moet je aankondigen hoe je
de closecombataanvallen van de eenheid gaat verdelen voordat
je dobbelstenen gooit. Ook moet je alle aanvallen tegen een
doelwit uitwerken, voordat je doorgaat naar het volgende
doelwit.

Overwinning is de belofte onder het Bevel van de Emperor.

Aantal Aanvallen
Het aantal closecombataanvallen dat een miniatuur
tegen zijn doelwit uitvoert, wordt bepaald door zijn
Aanvalseigenschap (Attack). Voor iedere closecombataanval
gooi je één dobbelsteen. Bijvoorbeeld: als een miniatuur een
Aanvalseigenschap van 2 heeft, kan hij 2 closecombataanvallen
uitvoeren en gooi je dus 2 dobbelstenen.

Transportvoertuigen

4. Handgemeenwapen (Melee Weapon)
kiezen

Transportcapaciteit: bij alle transportvoeruigen staat een
transportcapaciteit op hun datasheet vermeld. Dit bepaalt hoeveel
vriendschappelijke miniaturen en welk type ze kunnen vervoeren.
De transportcapaciteit van een miniatuur mag nooit worden
overschreden.

Telkens als een miniatuur een closecombataanval uitvoert,
gebruikt hij een handgemeenwapen. De wapens waarmee een
miniatuur is uitgerust, staan op zijn datasheet beschreven. Als
een datasheet geen handgemeenwapens vermeldt, wordt de
miniatuur geacht met een closecombatwapen te vechten. Dit
heeft het volgende profiel:

WAPEN

RANGE TYPE

Closecombatwapen

Melee

S

Melee Gebruiker

AP

D

-

1

Heeft een miniatuur meer dan één handgemeenwapen? Kies
dan welk het gebruikt voordat je dobbelstenen gooit. Als een
miniatuur meer dan één handgemeenwapen heeft en meerdere
closecombataanvallen kan uitvoeren, kan het zijn aanvallen
naar wens over deze wapens verdelen. Kondig aan hoe je de
aanvallen verdeelt voordat je gooit.

5. Closecombataanvallen uitwerken
Closecombataanvallen worden een voor een uitgevoerd,
maar in sommige gevallen kun je de dobbelstenen
gooien voor een aantal aanvallen tegelijk. De volgorde
voor het uitvoeren van closecombataanvallen is dezelfde
als voor schietaanvallen, behalve dan dat je voor de
worp-om-te-raken de Wapenvaardigheidseigenschap
(Weapon Skill) van de miniatuur gebruikt in plaats van
zijn Schietvaardigheid (Ballistic Skill).

6. Consolideren
Je mag iedere miniatuur van de eenheid maximaal 3 inch
bewegen. Deze beweging mag in iedere richting, zolang de
miniatuur zijn beweging maar dichter bij de dichtstbijzijnde
vijandelijke miniatuur eindigt.

6. MOREELFASE
Zelfs het dapperste hart kan terugdeinzen als de
verschrikkingen van de strijd hun tol eisen.
In de Moreelfase, beginnend met de speler wiens beurt het is,
moeten de spelers Moreeltests doen voor eenheden van hun
leger waarvan tijdens de beurt miniaturen zijn verslagen.
Om een Moreeltest te doen gooi je een dobbelsteen en tel je het
aantal miniaturen van de eenheid dat deze beurt is verslagen,
hierbij op. Als het resultaat van de Moreeltest hoger is dan de
hoogste Leiderschapseigenschap (Leadership) van de eenheid,
faal je de test. Voor ieder punt waarmee de test mislukt is, moet
één miniatuur van die eenheid vluchten. Deze miniatuur wordt
uit het spel verwijderd. Je kiest zelf welke miniaturen van je
eenheden vluchten.

Sommige miniaturen staan als Transport op hun datasheet
vermeld. Deze voertuigen vervoeren krijgers naar de frontlijn,
terwijl ze snelheid en bescherming bieden.

Als je een transportvoertuig opstelt, kan een eenheid de strijd aan
boord beginnen in plaats van afzonderlijk te worden opgesteld.
Kondig bij het opstellen aan welke eenheden zijn ingestapt in het
transportvoertuig.
Instappen: Als alle miniaturen van een eenheid hun
beweging eindigen binnen 3 inch van een vriendschappelijk
transportvoertuig, kunnen ze hierin instappen. Verwijder de
eenheid van het slagveld en zet deze aan de kant. De eenheid
wordt dan geacht in het transportvoertuig te zijn ingestapt.
Ingestapte eenheden kunnen normaal gesproken niets doen
en niets heeft enig effect op ze, zolang ze aan boord zijn. Tenzij
specifiek aangegeven, hebben vaardigheden die van invloed zijn
op andere eenheden binnen een bepaald bereik, geen effect zolang
de eenheid die de vaardigheid bezit, aan boord is.
Als een transportvoertuig wordt vernietigd, stappen alle eenheden
die zich in het transportvoertuig bevinden onmiddellijk uit (zie
hieronder) voordat het transportmodel wordt verwijderd. In dat
geval moet je een dobbelsteen gooien voor iedere miniatuur die je
net op het slagveld hebt opgesteld. Voor iedere worp van 1 wordt
een miniatuur die is uitgestapt (jouw keuze), geveld.
Uitstappen: Iedere eenheid die zijn Bewegingsfase aan boord
van een transportvoertuig begint, kan uitstappen voordat het
transportvoertuig beweegt. Als een eenheid uitstapt, stel je
deze zo op dat alle miniaturen ervan zich binnen 3 inch van
het transportvoertuig bevinden en minstens 1 inch van een
vijandelijke miniatuur. Iedere uitgestapte miniatuur die niet op
deze manier kan worden opgesteld, is verslagen.
Eenheden die uitstappen, kunnen zich gedurende de rest van hun
beurt normaal gedragen (bewegen, schieten, chargeren, vechten
enz.). Maar let op: zelfs als je de uitgestapte miniaturen tijdens
je Bewegingsfase niet verder beweegt, worden ze toch geacht
bewogen te hebben, bijvoorbeeld voor het schieten met Zware
wapens.

De enige zekerheid die we hebben, is de dood.
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VOORBEELDBEURT
Op deze pagina’s vind je een voorbeeldbeurt van Warhammer 40,000. Alle zes fasen van de beurt van een speler worden hier
beschreven. In de voorbeelden hieronder is het de beurt van de Death Guard-speler. We voegen ons bij de strijd op het moment dat
de speler een aanval wil inzetten tegen een leger Space Marines.

1. BEWEGINGSFASE

2. PSYCHISCHE FASE

De Death Guard-speler begint door zijn Plague Marines-eenheid te
bewegen. Deze heeft een Bewegingseigenschap (Move) van 5 inch en
wordt dus zo veel mogelijk in de richting van Space Marines bewogen.

De Death Guard-speler heeft slechts één psyker: de Malignant
Plaguecaster. Deze miniatuur probeert de kracht Kwelling (Smite) te
openbaren.

Vervolgens beweegt de Death Guard-speler zijn Malignant Plaguecaster
en beslist hij dat deze miniatuur gaat Oprukken…

9"
5"

De speler gooit een D6 en rolt
een 4. De Malignant Plaguecaster
(Move 5") kan dus maximaal 9 inch
bewegen.

De Death Guard-speler doet
een Psychische test door een
2D6 te gooien en rolt een totaal
van 6. Dit is hoger dan de warpchargeerwaarde van de kracht,
die 5 is. De test is dus doorstaan.

+

=6

De dichtstbijzijnde vijandelijke
eenheid zijn de Intercessors.
Deze lopen D3 dodelijke
verwondingen op. De Death
Guard-speler gooit een 5. Dit
betekent dat de Intercessoreenheid 3 verwondingen
oploopt, wat genoeg is om één
Intercessor te doden en één te
verwonden.

÷ 2 wordt afgerond
naar 3

3. SCHIETFASE
De Death Guard-speler kiest de Plague Marines-eenheid om mee
te schieten. De Plague Marines gaan met hun boltgeweren schieten,
terwijl de Plague Champion een krakgranaat gaat gooien.

De doelwitten zijn 6 inch verwijderd en dat is binnen
het bereik van de boltguns van de Plague Marines. Dit
zijn wapens van het type Rapid Fire 1, wat betekent dat
elk geweer twee keer schiet op halve afstand of minder.
De Death Guard-speler gooit daarom 8 dobbelstenen om
te kijken of de schoten raak treffen. De Schietvaardigheid
(Ballistic Skill) van de Plague Marines is 3+, dus 6 schoten
zijn raak en de rest mist.

Vervolgens doet de Death Guard-speler voor iedere treffer
een worp-om-te-verwonden. De Kracht (Strenght) van een
boltgun en de Taaiheid (Toughness) van het doelwit zijn
allebei 4. Dit betekent dat een worp van 4+ nodig is om het
doelwit te verwonden. De Death Guard-speler gooit voor
ieder schot. Vier zijn succesvol. De Space Marine-speler moet
nu voor ieder succesvol schot een reddingsworp doen.

Een van de worpen is lager dan de
Reddingseigenschap (Save) van 3+ van de
Intercessors, dus wordt de verwonding aan de
gewonde Intercessor toegekend. Een boltgun
brengt 1 punt schade toe aan de miniatuur, zodat
hij zijn laatste verwondingspunt kwijt is en dus
verslagen is. De andere verwondingen worden
afgeweerd en ketsen van het krachtpantser van de
Space Marines af.

4. CHARGEERFASE

5. VECHTFASE

De Death Guard-speler kiest de Plague Marines om de Intercessors
mee te chargeren.

De Space Marine-speler
geeft Dekkingsvuur en gooit 4
worpen-om-te-raken. Miniaturen
schieten bij Dekkingsvuur alleen
met 6’en raak. Beide treffers
veroorzaken verwondingen en
vervolgens mislukken allebei
de reddingsworpen. Twee
miniaturen zijn verslagen!

Nadat het Dekkingsvuur
is uitgewerkt, gooit de Death
Guard-speler 2D6, waarbij hij 7
rolt. De Plague Marines kunnen
7 inch aanvallen, wat genoeg
is om binnen 1 inch van de
Intercessors te komen.

+

=7

Eenheden die hebben gechargeerd, werkenaltijd als eerste hun
gevechten uit. In dit geval betekent dit dat de Plague Marineseenheden als eerste vechten.

Ze beginnen door binnen te
stromen, waarbij elke miniatuur
maximaal 3 inch dichter naar
de dichtstbijzijnde miniatuur
toe beweegt. Ze bevinden zich
nu allemaal binnen 1 inch van
de vijand.

De Plague Marines gaan hun plaagmessen gebruiken om
closecombataanvallen tegen de Intercessor-eenheid uit te voeren, maar de
Plague Champion, die een Aanvalseigenschap (Attacks characteristic) van 2
heeft, besluit om 1 closecombataanval met zijn plague sword en 1 met zijn
power fist uit te voeren. De Death Guard-speler doet 2 worpen-om-te-raken
voor de plaagmessen (hij gooit 3 en 5), 1 voor de plague sword (hij gooit 3) en
1 voor de power fist (hij gooit 2).

7"
Plaagzwaard Krachtvuist
De Plague Marines en de Plague Champion hebben allebei een
Wapenvaardigheidseigenschap (Weapon Skill characteristic) van 3+, dus de
aanval met de power fist mislukt, maar alle andere aanvallen treffen doel. Na
de worpen-om-te-verwonden en de reddingsworpen is nog een Intercessor
verslagen. De Plague Marine-eenheid consolideert vervolgens
, een
van zijn miniaturen beweegt zich dichter bij de dichtstbijzijnde vijandelijke
miniatuur.

1.5"
1"

Dan gooit de Plague Champion een krak
grenade, die inslaat. Deze granaat heeft een Kracht
(Strength) van 6. Dat betekent dat de Intercessors
bij een worp van 3+ worden verwond, aangezien
de Kracht van de granaat groter is dan de Taaiheid
(Toughness) van de Intercessors. De Space Marinespeler gooit vervolgens een 3 als reddingsworp,
maar moet de worp met 1 verminderen, omdat de
krak grenade een AP-eigenschap van -1 heeft. Het
uiteindelijke resultaat van 2 is te laag om de Space
Marines te beschermen.

-1 = 2
Een krak grenade brengt D3 schade toe. De Death
Guard-speler gooit een 6, waardoor hij 3 punten
schade toebrengt. Dit leidt ertoe dat een Intercessor
twee verwondingen oploopt. Omdat hij door deze
aanval is verslagen, wordt het andere schadepunt
genegeerd en heeft het geen effect.

÷2=3

De Death Guard-speler heeft
geen andere eenheden die
kunnen vechten, dus vecht de
Space Marine-eenheid, waarbij
één enkele Plage Marine wordt
verslagen.

6. MOREELFASE
Zowel bij de Plague Marine-eenheid als bij de Intercessors zijn tijdens
de beurt slachtoffers gevallen, dus moeten beiden een Moreeltest
afleggen.
De Death Guard-speler gaat als eerste en gooit 6. Drie Plague Marines zijn deze beurt
gesneuveld, dus wordt 3 bij de worp opgeteld, wat een totaal van 9 geeft. Dit is 1 hoger
dan de hoogste Leiderschap (Leadership) van de eenheid (de Plague Champion heeft een
Leiderschapseigenschap van 8), dus ontvlucht 1 van de resterende miniaturen het slagveld.
De Space Marine-speler legt vervolgens voor de Intercessors een Moreeltest af en gooit
3. Samen met het aantal slachtoffers levert dit een totaal van 7 op. Dit is lager dan
de hoogste Leiderschap van 8 binnen de eenheid. De test is geslaagd en geen enkele
miniatuur vlucht.
De Death Guard-beurt is nu voltooid en de Space Marine-speler kan aan zijn beurt
beginnen.

DATASHEETS
De krijgers, monsters en oorlogsmachines die vechten om de macht over het heelal, zijn ongelofelijk divers. Ieder
heeft zijn eigen stijl van oorlog voeren. Elke eenheid heeft een datasheet met een lijst van alle eigenschappen,
oorlogsuitrusting en vaardigheden van de miniaturen binnen die eenheid. Hier leggen we een en ander uit, terwijl de
basisregels, zoals hiervoor beschreven, uitleggen hoe dit alles in het spel kan worden ingezet.

4. Profielen (Profiles)

Miniaturen bewegen en vechten
in eenheden, die een of meerdere
miniaturen kunnen tellen. Hier vind je
de naam van de eenheid.

Beweging / Move (M): Dit is de

2. Slagveldrol
(Battlefield Role)

vaardig een miniatuur is in een-opeengevechten. Als een miniatuur een
Wapenvaardigheid (WS) van ‘-’ heeft,
dan kan hij niet in een handgemeen
vechten en geen closecombataanvallen
uitvoeren.

Hoe hoger dit is, hoe machtiger je
eenheid! Je kunt Het Krachtniveau
(Power Level) van je leger bepalen door
de Krachtscores van alle eenheden in je
leger bij elkaar op te tellen.

Schietvaardigheid / Ballistic Skill
(BS): Dit geeft aan hoe nauwkeurig een

Taaiheid / Toughness (T): Dit geeft
de weerstand van de miniatuur tegen
lichamelijk letsel weer.
Verwondingen / Wounds (W):

Verwondingen geven aan hoeveel schade
een miniatuur kan oplopen, voordat hij
aan zijn verwondingen ten onder gaat.
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Lord of Contagion
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3

owe

p
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aan hoe sterk een miniatuur is en hoe
waarschijnlijk het is dat hij in een eenop-eengevecht schade aanricht.

Wapenvaardigheid / Weapon
Skill (WS): Dit geeft aan hoe

3. Krachtscore
(Power Rating)

4

Kracht / Strength (S): Dit geeft

snelheid waarmee een miniatuur over
het slagveld beweegt.

Dit wordt normaalgesproken gebruikt
bij het samenstellen van een Battleforged leger (zie het Warhammer
40,000-regelboek).

1

model kan schieten met afstandswapens
(ranged weapons). Als een miniatuur
een Schietvaardigheid (BS) van ‘-’ heeft,
dan is hij niet vaardig in het schieten
van afstandswapens en kan hij geen
schietaanvallen uitvoeren.

Deze omvatten de volgende
eigenschappen, die aangeven hoe
machtig de miniaturen in de eenheid
zijn:

PROFIELEN

r

1. Eenheidnaam
(Unit Name)

EENHEIDSAMENSTELLING

NAAM

M

WS BS

S

T

W

A

Ld

Sv

Lord of Contagion

4"

2+

4

5

6

4

9

2+

2+

OORLOGSUITRUSTING

VAARDIGHEDEN

Een Lord of Contagion is
bewapend met een Plaguereaper.

Verschrikkelijk Volhardend

Een Lord of Contagion is één enkel model.

Nurgles Geschenk: Alle Death Guard-miniaturen binnen 7 inch van een Lord of Contagion
worden omringd door een dodelijke aura van plaag en ziekte. Gooi een dobbelsteen voor iedere
vijandelijke eenheid die zich aan het begin van jouw beurt binnen 1 inch van een dergelijk model
bevindt. Bij een worp van 4+ loopt die eenheid een dodelijke verwonding op.
Cataphractiip Pantser: Een Lord of Contagion heeft een onkwetsbaarheidsredding van 4+,
maar als je wilt bepalen hoe ver deze miniatuur Oprukt, moet je het resultaat van de worp door
twee delen.
Teleportklap: Als je tijdens het opstellen een Lord of Contagion neerzet, kan deze in een
teleportariumkamer worden opgesteld in plaats van op het slagveld. In dat geval kan hij aan
het eind van een van je Bewegingsfases een teleportklap gebruiken om op het slagveld te
verschijnen. Zet hem dan meer dan 9 inch van een vijandelijke miniatuur vandaan.
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WAPENS
WAPEN

RANGE

TYPE

S

AP

D

Plaguereaper

Melee

Melee

+2

-3

3

VAARDIGHEDEN (ABILITIES)
Plaagwapen

FACTIESLEUTELWOORDEN

Chaos, Nurgle, Heretic Astartes, Death Guard

SLEUTELWOORDEN

Infantry, Character, Lord of Contagion
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Een kleine geest biedt geen ruimte voor twijfel.

5

7

Aanvallen / Attacks (A): Dit geeft aan

hoeveel klappen een miniatuur in een een-opeengevecht kan uitdelen.

Leidershap / Leadership (Ld): Dit
laat zien hoe heldhaftig of vastberaden een
miniatuur is of hoeveel zelfbeheersing hij heeft.
Redding / Save (Sv): Dit geeft aan hoeveel
bescherming het pantser van een miniatuur
biedt.

5. Eenheidsamenstelling
(Unit Composition)
Dit geeft aan welke miniaturen in de eenheid
zitten.

6. Oorlogsuitrusting
(Wargear)
Dit zijn de basiswapens en -uitrusting waarmee
de miniaturen bewapend zijn.

7. Vaardigheden (Abilities)
Veel eenheden hebben spannende, speciale
vaardigheden die niet in de basisregels staan.
Deze worden hier beschreven.

8. Wapens (Weapons)
De wapens waarmee een eenheid is uitgerust
worden als volgt beschreven met een aantal
eigenschappen:
Bereik (Range): Hoe ver het wapen kan
schieten. Wapens met als bereik ‘Melee’
kunnen alleen in een-op-eengevechten worden
gebruikt. Alle andere wapens worden als
afstandswapens beschouwd.

staat aangegeven, is deze gelijk aan de huidige
Kracht van de gebruiker. Als een wapen een
aanpassing vermeldt, zoals ‘+1’ of ‘x2’, moet je
de huidige Krachteigenschap van de gebruiker
zoals aangegeven aanpassen om de Kracht
van het wapen te bepalen. Bijvoorbeeld: als de
Kracht van een wapen ‘x2’ is en de gebruiker
een Krachteigenschap van 6 heeft, dan heeft
het wapen Kracht 12.
Pantserdoorboring / Armour Penetration
(AP): Hoe goed het is in het doorboren van
pantser.
Schade / Damage (D): De hoeveelheid schade
die bij een succesvolle hit wordt aangericht.
Andere wapens, bijvoorbeeld wapens die een
eenheid als extra optie kan kiezen, worden
normaal gesproken ergens anders beschreven,
bijvoorbeeld in een codex.

9. Sleutelwoorden (Keywords)
Iedere datasheet heeft een lijst van
sleutelwoorden, die soms ingedeeld worden in
Factiesleutelwoorden en andere sleutelwoorden.
De Factiesleutelwoorden kunnen als aanwijzing
worden gebruikt voor welke miniaturen je
in je leger wilt. Afgezien daarvan zijn beide
lijsten met sleutelwoorden functioneel gelijk.
Soms is een regel van toepassing op miniaturen
met een specifiek sleutelwoord. Bijvoorbeeld:
een bepaalde regel is van toepassing op ‘alle
Adeptus Astartes-miniaturen’. Dat
betekent dat de regel alleen van toepassing is
op miniaturen die het sleutelwoord Adeptus
Astartes op hun datasheet hebben staan.

Type (Type): Deze staan allemaal beschreven
in de Schiet- en Vechtfase van de basisregels.
Kracht / Strength (S): De waarschijnlijkheid
waarmee het wapen schade aanricht. Als de
Kracht van een wapen als ‘Gebruiker/User’

WARHAMMER 40,000-CODEXEN
Nu weet je wat een datasheet is en hoe het werkt. Samen met de basisregels (plus je
Citadel-miniaturen, het slagveld, dobbelstenen en een meetlint, natuurlijk!) heb je
alles wat je nodig hebt om Warhammer 40,000 te gaan spelen en een episch gevecht te
beleven.
Maar waar zijn die datasheets eigenlijk te vinden? Nou, als je een doos Citadelminiaturen koopt, zitten ze er in de doos bij. Ook staan ze in codexen. Een codex is
de ultieme informatiebron voor je gekozen leger (of legers!), met datasheets voor alle
miniaturen die deel uitmaken van een bepaalde Factie. En dat is nog niet alles. In de
codexen vind je ook alle speciale regels voor bepaalde legers, die het karakter van het
leger weergeven, of spannende Warlord Traits, Strategems, oorlogsuitrusting en zelfs
unieke relikwieën.
In iedere codex staat bovendien een schat aan inspirerende achtergrondinformatie,
praktische informatie, sensationele tekeningen en foto’s van miniaturen, kleurgidsen
en heraldiek. Deze bieden alle achtergrond voor hoe een Factie in het Warhammer
40,000-universum werkt. Ga naar games-workshop.com voor meer informatie.

Hoop is een luxe.

Eigenschappen
aanpassen
De eigenschappen van
sommige grote miniaturen
kunnen veranderen
naarmate de miniatuur
schade oploopt. Kijk in dat
geval naar de resterende
verwondingspunten van
de miniatuur en raadpleeg
de bijbehorende rij van
het schema op hun
datasheet om de huidige
eigenschappen te bepalen.
Ook kun je vaardigheden
en regels tegenkomen die
een eigenschap aanpassen.
Alle aanpassingen
zijn cumulatief, maar
je moet wel eerst een
vermenigvuldiging of
deling op de eigenschap
toepassen (waarbij je naar
boven afrondt), voordat je
er iets bij optelt of iets van
aftrekt.
Soms kom je een eigenschap tegen met een willekeurige waarde in plaats
van een getal. Bijvoorbeeld:
een Bewegingseigenschap
(M) kan 2D6" zijn, of een
Aanvalswaarde (A) kan D6
zijn. Als een eenheid met
een willekeurige Bewegingseigenschap is uitgekozen
om te bewegen, bepaal je
de bewegingsafstand van
de gehele eenheid door het
aangegeven aantal dobbelstenen te gooien. Voor
alle andere eigenschappen
gooi je iedere keer als de
eenheid aanvallen uitvoert,
schade toebrengt enz., en
bepaal je zo de waarde
op individuele basis, per
miniatuur. Denk erom
dat, ongeacht de bron,
eigenschappen van ‘-’ nooit
kunnen worden aangepast,
en dat de Kracht- (S),
Taaiheids- (T) en Leiderschapseigenschappen (Ld)
van een miniatuur nooit
tot minder dan 1 kunnen
worden aangepast.
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‘In de strijd om te
overleven zijn er geen
bijstanders. Iedereen
die niet aan je zijde
vecht, is een vijand die
je moet verpletteren.’
- Scriptorus
Munificantus

STRIJD LEVEREN
DE MISSIE

Voordat je in Warhammer 40,000
oorlog kunt voeren, moet je een missie
uitkiezen. In de basisregels staat een
enkele missie, Only War, die heel geschikt
is om snel aan de slag te gaan. Er zijn er
in andere uitgaven, zoals het Warhammer
40,000-regelboek, nog meer te vinden.
Of je speelt een zelfverzonnen missie. Als
jij en je tegenspeler het niet eens kunnen
worden over welke missie je wilt spelen,
moeten beide spelers een dobbelsteen
gooien. Wie het hoogst gooit, kiest de
missie. Bij gelijkspel gooi je nog een keer.

Het slagveld
In de verre toekomst worden veldslagen
uitgevochten op een oneindig aantal
vreemde en buitenaardse planeten,
waar geen plek veilig is voor de
verschrikkingen van oorlog. Kristallen
manen, vervallen space hulks,
vleesetende, dodelijke werelden en
nachtmerrieachtige Deamonenwerelden
zijn slechts een paar voorbeelden van de
wonderlijke landschappen die je kunt
creëren als je Warhammer 40,000 speelt.

Als dat niet het geval is, maak je slagveld
dan gewoon wat groter.
Tenzij de missie die je speelt anders
aangeeft, kun je zelf kiezen welk
spannend slagveld je creëert en welke
terreinelementen uit je collectie je daarbij
gebruikt. Over het algemeen raden we
aan dat je per oppervlakte van 2 bij 2 voet
een of twee terreinelementen gebruikt.
Maak je geen zorgen als je slagveld niet
aan deze vereisten voldoet, maar denk
er wel aan dat hele kleine of hele grote
slagvelden of slagvelden die uit een kale
vlakte bestaan of juist uitpuilen van de
terreinelementen, een voordeel kunnen
opleveren voor een van beide spelers.

Gevechtszones &
Uitbreidingen
Als je in een specifieke gevechtszone
aan het strijden bent of een bepaalde
uitbreiding gebruikt, gelden er mogelijk
extra regels voor het opzetten van
het slagveld of speciale regels die van
invloed zijn op de relatie tussen sommige
terreinelementen en je krijgers. Let
hierop bij het creëren van je slagveld.

Alle oppervlakken waarop een miniatuur
kan staan, kunnen als slagveld worden
gebruikt, bijvoorbeeld een eettafel of de
grond. Normaal gesproken gaan we uit
van een slagveld van 6 bij 4 voet (al geven
sommige missies andere afmetingen aan),
maar het moet in elk geval groot genoeg
zijn, zodat al je miniaturen erop passen.

DE KRIJGSHEER

KRIJGSHEERKENMERKEN

Wanneer je je leger hebt samengesteld, duid je een van je miniaturen
aan als Krijgsheer.
Als je Krijgsheer een Karakter is, kan deze een
Krijgsheerkenmerk gebruiken. Dat is een voorkeurstactiek of
persoonlijke vaardigheid waardoor ze zich onderscheiden van hun
teamgenoten.Vlak voordat een speler zijn leger gaat opstellen, kun je
op basis van de onderstaande tabel met Krijgsheerkenmerken gooien
en zo bepalen welk Krijgsheerkenmerk jouw Krijgsheer heeft. Of je
kiest het kenmerk dat het beste past bij het temperament of bij de
oorlogsstijl van jouw Krijgsheer.
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D3 KRIJGSHEERKENMERK
Legendarische Strijder: Als deze Krijgsheer tijdens de Chargeerfase
1

chargeert, tel je 1 op bij zijn Aanvalseigenschap (A) tot aan het einde van
de daarop volgende Vechtfase.

2

Inspirerende Leider: Vriendschappelijke eenheden binnen 6 inch van
deze Krijgsheer mogen 1 optellen bij hun Leiderschapseigenschap (Ld).
Hardnekkige Overlevende: Steeds als deze Krijgsheer een wond

3

verwonding oploopt, gooi je een dobbelsteen. Bij een 6 schudt de
Krijgsheer de schade van zich af en loopt hij geen verwonding op.

Je moet aan je plicht voldoen!

NIETS DAN OORLOG
De tijd is aangebroken om jezelf als grootste krijgsheer van het heelal te bewijzen! Alles wat tussen jou en de
ultieme glorie instaat, is een vijandelijk leger dat jouw ondergang als doel heeft.

DE LEGERS

KRACHTNIVEAU

Om deze missie te spelen moet je eerst een leger
samenstellen op basis van de miniaturen in je collectie.
Je mag alle miniaturen voor je leger gebruiken.

Voordat de strijd begint, bepaal je het Krachtniveau
van ieder leger door de Krachtscores van alle eenheden
binnen dat leger bij elkaar op te tellen. De speler met
het laagste Krachtniveau is de Underdog. Als beiden
hetzelfde Krachtniveau hebben, is de speler die de
opstellingszones heeft verdeeld, de Underdog.

Soms heb je misschien niet genoeg miniaturen om een
eenheid van minimale grootte (zie de datasheet van
iedere eenheid) mee te creëren. In dat geval kun je toch
een eenheid van dat type in je leger opnemen, namelijk
met de miniaturen die je beschikbaar hebt.

HET SLAGVELD
Creëer het slagveld en stel het terrein op. Daarna
plaatsen de spelers doelmarkeringen op gebieden
van tactisch of strategisch belang, die een of meer
legers proberen te veroveren. Als doelmarkering kan
een geschikte markering of een stuk terrein worden
gebruikt. Iedere speler moet twee doelmarkeringen op
het slagveld plaatsen, zolang deze maar minstens 10
inch van een andere doelmarkering verwijderd zijn. We
raden aan ze om de beurt te plaatsen, beginnend met de
speler die het hoogste gooit. Een speler heeft controle
over een doelmarkering als zich meer miniaturen van
zijn leger binnen 3 inch van de markering bevinden dan
vijandelijke miniaturen (meet hierbij tot aan het midden
van de markering).

PRIMAIRE DOELSTELLINGEN
Voordat de spelers hun legers opstellen, gooien ze allebei
een dobbelsteen. De speler met de hoogste worp gooit
vervolgens op basis van de primairedoelstellingentabel
(zie rechts) om te bepalen welke tijdens de missie
worden gebruikt.

Als het verschil tussen de Krachtniveaus van beide
legers tussen 10 en 19 ligt, mag de Underdog één keer
opnieuw gooien voor Bevelvoering. Als het verschil
tussen 20 en 29 ligt, mag de Underdog twee keer
opnieuw gooien voor Bevelvoering enzovoort. Iedere
nieuwe Bevelvoeringsworp kan één keer worden
gebruikt om op een moment naar keuze één enkele
dobbelsteen opnieuw te gooien.

EERSTE BEURT
De Underdog kiest wie de eerste beurt heeft.

GEVECHTSDUUR
Het gevecht duurt 5 rondes of totdat een van de legers al
zijn vijanden heeft verslagen.

OVERWINNINGSVOORWAARDEN
Als een van beide legers al zijn vijanden heeft verslagen,
behaalt het onmiddellijk een grote overwinning.
Anders is het de speler die aan het eind van het gevecht
de meeste overwinningspunten heeft, die een grote
overwinning behaalt. Als beide spelers aan het eind
van het gevecht hetzelfde aantal overwinningspunten
hebben, behaalt de Underdog een kleine overwinning.

PRIMAIRE DOELSTELLINGEN

OPSTELLING
Zodra de overwinningsvoorwaarden zijn
vastgesteld, verdeelt de speler die niet op basis van
de primairedoelstellingentabel heeft gegooid, het
slagveld in twee gelijke delen. Zijn tegenstander bepaalt
vervolgens welke helft zijn opstellingszone is en welke
helft die van de andere speler.
Daarna stellen de spelers om de beurt hun eenheden
op, een voor een, beginnend met de speler die niet zijn
eigen opstellingszone heeft gekozen. Miniaturen moeten
in hun eigen opstellingszone worden neergezet en wel
meer dan 12 inch van de vijandelijke opstellingszone
verwijderd. Ga door met het opstellen van de eenheden
totdat beide spelers alle eenheden van hun leger hebben
opgesteld of totdat er geen plek meer is.

D3

OVERWINNINGSVOORWAARDEN

1

Dood en Bemachtig: Aan het eind van het gevecht is
iedere doelmarkering 2 overwinningspunten waard
voor de speler die er de controle over heeft. De spelers
verdienen bovendien D3 overwinningspunten als de
Krijgsheer uit het leger van de tegenpartij tijdens het
gevecht is verslagen.

2

Oude Relikwie: Aan het begin van de eerste
gevechtsronde, maar voordat de eerste beurt begint,
kies je een willekeurige doelmarkering. Verwijder de
andere doelmarkeringen van het slagveld. Aan het eind
van het gevecht is de overgebleven doelmarkering 6
overwinningspunten waard voor de speler die er de
controle over heeft.

3

Overheersing: Aan het eind van iedere beurt is iedere
doelmarkering 1 overwinningspunt waard voor de speler
die er het gezag over heeft. Houd voor iedere beurt de
score bij.

De enige noodzakelijke reactie op verraad is wraak.
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