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BASISREGELS
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DE BASISREGELS
Je betreedt straks een wereld van oorlog en vernietiging, van geweld, edelmoedigheid en waanzin. Je krijgt het bevel over
een leger machtige krijgers, monsters en belegeringswapens en zult strijd gaan voeren in vreemde, magische rijken, sterke
toverkrachten ontketenen, de hemel met pijlen verduisteren en je vijanden in een bloedig treffen verpletteren.
In de volgende regels wordt uitgelegd hoe
je Warhammer Age of Sigmar speelt. Eerst
moet je het slagveld voorbereiden en een
leger samenstellen van Citadel-figuurtjes.
Daarna wordt de strijd gestreden in een
aantal gevechtsronden, waarbij elke speler
om de beurt een zet doet en met zijn leger
de strijd aangaat.

BATTLEPLANS
Voordat een veldslag kan beginnen,
moet je eerst een battleplan kiezen dat
je wilt gaan gebruiken. In het battleplan
staat hoe je het slagveld inricht, waar elk
leger wordt opgesteld, welke bijzondere
regels er gelden voor deze slag, en (het
allerbelangrijkst) wat je moet doen om te
winnen. Meer over battleplans vind je op
pagina 11.

WARSCROLLS
De Citadel-figuurtjes in Warhammer Age
of Sigmar worden ‘modellen’ genoemd. Elk
model beschikt over een warscroll, waarop
alle informatie staat die je nodig hebt om
het model in een spel te kunnen gebruiken.
Meer over het gebruik van warscrolls vind
je op pagina 13-14. Bepaalde modellen
kunnen worden opgesteld in formaties
die warscroll battalions worden genoemd,
en waarvoor aanvullende regels gelden.
Meer over warscroll battalions vind je op
pagina 15.

dan geldt de regel voor alle modellen,
vriend of vijand.

EENHEDEN
Modellen strijden in eenheden. Een
eenheid kan bestaan uit een of meer
modellen, maar mag geen modellen
bevatten met verschillende warscrolls.
Een eenheid moet elke zet als één groep
beginnen en afronden, met alle modellen
op een afstand van 1 inch horizontaal en 6
inch verticaal van op zijn minst één ander
model uit de eenheid.
Als een eenheid aan het einde van een
beurt wordt opgesplitst, moeten er
modellen uit de eenheid worden gehaald
tot er slechts één groep modellen in het
spel over is (zie Opgesplitste eenheden op
pagina 5).
Soms is er niet genoeg ruimte om alle
modellen uit een eenheid op te stellen. In
dat geval worden alle modellen die niet
kunnen worden opgesteld, beschouwd
als gesneuveld.

Modellen uit jouw leger worden bevriende
modellen genoemd en modellen uit het
leger van je tegenstander zijn vijandelijke
modellen. Als een regel van toepassing is
op ‘modellen’ of ‘eenheden’ zonder dat
daarbij is aangegeven of het om bevriende
of vijandelijke modellen of eenheden gaat,

Er zijn regels waarbij je een worp mag
overdoen, wat inhoudt dat je een of meer
dobbelstenen opnieuw mag gooien. Als je
volgens een regel een resultaat mag overdoen
dat is verkregen door de uitkomst van
verschillende dobbelstenen bij elkaar op te
tellen (bijv. 2D6 of 3D6) dan moet je, tenzij
anders wordt vermeld, al die dobbelstenen
opnieuw werpen. Je kunt een dobbelsteen
nooit vaker dan één keer opnieuw gooien, en
wanneer je een worp overdoet, gebeurt dat
altijd voordat je eventuele aanpassingsfactoren
op de worp toepast. Regels waarin wordt
gesproken van het resultaat van een ‘nietaangepaste’ worp, hebben betrekking op
het resultaat nadat er eventueel opnieuw
is gegooid, maar voordat er eventuele
aanpassingsfactoren zijn toegepast.
DE HOOGSTE WORP

Soms kan een regel vereisen dat spelers om
het hoogst gooien. In dat geval gooit elke
speler een dobbelsteen en wie het hoogst
gooit, wint. Als de uitkomst gelijk is, gooien
de spelers opnieuw. Wanneer er om het
hoogst gegooid wordt, mag geen van de
spelers de dobbelstenen opnieuw gooien en
gelden er geen aanpassingsfactoren.

AFSTANDEN METEN

DE LEGERS
Elke speler in een spel Warhammer Age
of Sigmar voert het bevel over een leger.
Legers kunnen zo groot zijn als je wilt, en
je kunt zoveel modellen uit je verzameling
gebruiken als je wilt. Hoe meer modellen
je gebruikt, hoe langer het spel duurt en
hoe spannender het wordt. Een spel met
zo’n honderd figuurtjes per speler duurt
meestal ongeveer een hele avond.

OPNIEUW GOOIEN

STRIJDMIDDELEN
Om een veldslag te kunnen voeren, heb
je een liniaal of meetlint nodig (voor het
meten van de afstanden) en een paar
dobbelstenen. Warhammer Age of Sigmar
werkt met zeskantige dobbelstenen (soms
afgekort als D6). Sommige regels hebben
het over 2D6, 3D6, enzovoort. In zo’n
geval werp je dat aantal dobbelstenen
en tel je de uitkomst bij elkaar op. Als je
volgens een regel een D3 moet werpen,
gooi je een dobbelsteen en deel je de
uitkomst door twee, waarbij je naar boven
mag afronden. Als er volgens een regel
bijvoorbeeld 3 of meer moet worden
geworpen, wordt dit vaak afgekort als 3+.

Afstanden in Warhammer Age of
Sigmar worden gemeten in inches
tussen de twee dichtst bij elkaar
gelegen punten van de voetstukken
van de modellen waar vanaf en
naartoe wordt gemeten. Als een
model geen voetstuk heeft, meet dan
van en tot het dichtstbij gelegen punt
van dat model zelf.
Wanneer je de afstand tussen
eenheden meet, neem je altijd het
dichtstbijzijnde model van elke
eenheid om te bepalen hoever de
eenheden van elkaar verwijderd zijn.
Een eenheid bevindt zich dus binnen
12 inch van een andere eenheid als er
één model uit de ene eenheid 12 inch
of minder van een model uit de andere
eenheid verwijderd is. Je kunt op elk
gewenst moment de afstanden meten.

HET SLAGVELD

LEGERS OPSTELLEN

Warhammer Age of Sigmar wordt
gespeeld op een slagveld. Dit kan
bestaan uit een vlak oppervlak waarop
de modellen kunnen staan (bijvoorbeeld
een eettafel of de vloer) en kan zo
groot zijn als je zelf wilt, als het maar
minimaal 24'' in het vierkant is.

Hoe je precies je legers kunt
opstellen, staat in het battleplan dat je
hebt gekozen.

Het decor van het slagveld wordt
vormgegeven met de modellen uit
het Warhammer Age of Sigmarassortiment. Deze modellen worden
landschapsstukken genoemd om ze
te onderscheiden van de modellen
waaruit een leger bestaat. De
landschapselementen worden op het
slagveld geplaatst voordat de strijd
begint en de legers worden ingezet.

Soms kun je met een bepaalde
vaardigheid een eenheid ergens buiten
het slagveld opstellen. In dat geval
moet je je tegenstander vertellen waar
de eenheid zich bevindt en houd je
de eenheid apart. De eenheid zal later
arriveren als reservetroepen, zoals
rechts wordt beschreven.

Het maakt niet uit hoeveel landschapselementen je gebruikt in een veldslag.
Een handige richtlijn is minimaal één
landschapselement op elk oppervlakte
van 2 vierkante voet. Hoe meer
landschapselementen je legers hebben om
omheen te navigeren, hoe interessanter en
dynamischer de veldslagen worden.

Reservetroepen zijn eenheden die deel
uitmaken van je leger, maar die over
een vaardigheid beschikken waardoor
je ze op een andere plek dan het
slagveld kunt opstellen om ze later in
te zetten nadat de strijd is begonnen.
Het opstellen van reservetroepen
wordt niet gezien als een zet voor
die eenheid, maar het kan wel de
mogelijkheden beperken van de
eenheid om zich tijdens dezelfde beurt
te verplaatsen. Alle reservetroepen
die niet zijn ingezet wanneer de strijd
is afgelopen, worden beschouwd als
gesneuveld wanneer je moet bepalen
welke partij de slag heeft gewonnen.

TREFWOORDEN
Elke warscroll bevat een lijst met
trefwoorden die van toepassing
zijn op het model dat op de
warscroll wordt beschreven.
Trefwoorden worden in Vet
weergegeven in de regels.

DE STRIJD BEGINT

GENERAAL KIEZEN

Zodra je een battleplan hebt gekozen
en het slagveld hebt voorbereid, ben je
klaar om je legers in te zetten voor de
naderende confrontatie. Voordat de
strijd begint, moet je je leger opstellen,
een generaal kiezen en eventuele
voorbereidende vaardigheden gebruiken.

Zodra je al je eenheden hebt opgesteld,
kun je een van de opgestelde modellen
aanstellen als je generaal. Als je generaal
sneuvelt, kies je een ander model uit je
leger als nieuwe generaal.

✗

RESERVETROEPEN

3"

1"

✓

Trefwoorden worden soms
gekoppeld aan een regel. Een regel
kan bijvoorbeeld gelden voor ‘alle
Orde-modellen’. Dat betekent
dat de regel van toepassing is op
alle modellen die het trefwoord
Orde op hun warscroll hebben.

1"✓
✓
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Alle modellen uit dezelfde eenheid moeten zich binnen een afstand van 1 inch van tenminste één ander model uit deze eenheid
bevinden. De leider van deze eenheid Stormcast Eternals kan niet op de bovenstaande manier worden opgesteld omdat hij of zij
dan meer dan 1 inch verwijderd zou zijn van elk ander model uit zijn of haar eenheid.
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GEVECHTSRONDEN
Het strijdgewoel begint! Eenheden razende krijgers voeren aanvallen en tegenaanvallen uit en hakken met bijlen en zwaarden
op de vijand in. De grond beeft onder de hoeven van de aanstormende cavalerie. Boogschutters laten een spervuur aan pijlen
op de vijand los, en monsterlijke wezens vermorzelen hun vijanden met machtige slagen van hun geklauwde vuisten.
Een Warhammer Age of Sigmar-slag wordt
uitgevochten in een aantal gevechtsronden,
die elk uit twee beurten bestaan: voor elke
speler één. Zodra de eerste speler zijn of haar
beurt heeft afgerond, is de tweede speler
aan de beurt. Wanneer de tweede speler
ook klaar is met zijn of haar beurt, is de
gevechtsronde over en begint er een nieuwe.
Aan het begin van elke nieuwe gevechtsronde
moeten de spelers om het hoogst gooien
om te bepalen wie er mag beginnen. De
speler die wint, beslist. Als beide spelers even
hoog gooien, mag de speler die in de vorige
gevechtsronde als eerste aan de beurt was,
kiezen wie er deze beurt mag beginnen. Is het
de eerste gevechtsronde, dan bepaalt de speler
die het eerst klaar is met het opstellen van zijn
leger wie er mag beginnen.

VOLGORDE VAN DE BEURTEN

1

Heldenfase

2

Verplaatsingsfase

3

schietfase

4

Aanvalsfase

5

Gevechtsfase

6

Gevechtstraumafase

Toverspreuken uitspreken en
heldenvaardigheden inzetten.

Eenheden op het
slagveld verplaatsen.

Aanvallen met projectielen.

Eenheden het slagveld
laten bestormen.

Samen komen en met
slagwapens aanvallen.

Beoordelen in hoeverre je
uitgedunde eenheden nog
overeind staan.
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HELDENFASE

Veel van de vaardigheden die
op de warscrolls staan, worden gebruikt
in je heldenfase. Daarnaast kunnen
Tovenaars (Wizards) in je leger in
deze fase toverspreuken uitspreken (p. 8).
COMMANDOVAARDIGHEDEN

Als je Helden (Heroes) in je leger hebt, kan
je commandovaardigheden inzetten. Sommige
commandovaardigheden zijn beschikbaar
voor alle legers, zoals de drie rechts, terwijl
andere specifiek zijn voor bepaalde modellen.
Die staan dan op hun warscroll. Sommige van
deze commandovaardigheden kunnen alleen
worden gebruikt als dat model je generaal
is. In dat geval staat dat in de regels voor
de commandovaardigheid.
Om een commandovaardigheid te kunnen
gebruiken, moet je 1 commandopunt
inleveren. Je begint de strijd met 1
commandopunt voor elk warscroll
battalion in je leger. Daarnaast ontvang
je steeds 1 commandopunt aan het
begin van je heldenfase. Je kunt dezelfde
commandovaardigheid verschillende keren
in dezelfde fase gebruiken als je maar genoeg
commandopunten hebt. Commandopunten
die je niet gebruikt, kunnen worden
ingezet tijdens een volgende beurt. Bij een

commandovaardigheid wordt doorgaans
aangegeven wanneer deze mag worden
gebruikt. Zo niet, dan gebruik je hem in
je heldenfase.
Dubbele looppas: Deze commandovaardigheid kun je gebruiken nadat je een
renworp doet voor een bevriende eenheid
die zich binnen 6 inch van een bevriende
Held bevindt, of binnen 12 inch van een
bevriende Held die een generaal is. Als je
dat doet, geldt de renworp als een 6.
Op naar de overwinning: Deze
commandovaardigheid kun je gebruiken
nadat je een aanvalsworp doet voor een
bevriende eenheid die zich binnen 6
inch van een bevriende Held bevindt, of
binnen 12 inch van een bevriende Held
die een generaal is. Als je dat doet, mag je
de aanvalsworp opnieuw doen.
Bezielende aanwezigheid: Deze
commandovaardigheid kun je gebruiken
aan het begin van de gevechtstraumafase. Je
kunt dan een bevriende eenheid uitkiezen
die zich binnen 6 inch van een bevriende
Held bevindt, of binnen 12 inch van
een bevriende Held die een generaal
is. Die eenheid hoeft in die fase geen
gevechtstraumabeoordelingen te ondergaan.
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VERPLAATSINGSFASE

Begin je verplaatsingsfase door een
van je eenheden uit te kiezen, waarna je elk
model in die eenheid verplaatst tot je alle
modellen die je wilde verplaatsen hebt gehad.
Vervolgens kun je een andere eenheid kiezen
die je wilt verplaatsen, net zo lang tot je net
zoveel eenheden hebt verplaatst als je wilt.
Tijdens een verplaatsingsfase mag geen enkele
eenheid vaker dan één keer worden verplaatst.
VERPLAATSING

Je kunt de positie van een model op het
slagveld veranderen door een zet te doen
met het model. Modellen kunnen worden
verplaatst tijdens de verplaatsingsfase, de
aanvalsfase en de gevechtsfase, en met
bepaalde vaardigheden kun je ook in andere
fasen een zet met een model doen.

Denk eraan dat een eenheid elk soort
verplaatsing als één groep moet afronden,
met alle modellen op een afstand van 1 inch
horizontaal en 6 inch verticaal van op zijn
minst één ander model uit de eenheid. Als dat
onmogelijk is, kan de zet niet plaatsvinden.
OVER TERREIN VERPLAATSEN

Tenzij anders wordt aangegeven, kan een model
over een landschapselement heen worden
verplaatst maar niet erdoorheen (modellen
kunnen dus niet door een muur of een boom,
maar ze kunnen er wel overheen klimmen).
Een model kan verticaal worden verplaatst
om een landschapselement te beklimmen
of doorkruisen, waarbij de verticale afstand
omhoog en/of omlaag meetelt bij de zet.
NORMALE ZETTEN

Je kunt een model verplaatsen in elke gewenste
richting of richtingencombinatie, maar het
model mag niet over andere modellen of hun
voetstukken heen worden worden verplaatst.
Ook mag een model de rand van het slagveld
niet overschrijden. Je kunt het model aan
het eind van de zet rond zijn as draaien om
hem de gewenste richting op te laten kijken.
De afstand waarover je een model verplaatst,
wordt gemeten aan de hand van het deel van
het voetstuk van het model dat het verst van de
aanvangspositie wordt verplaatst (draaien valt
hier ook onder). Als het model geen voetstuk
heeft, meet je de verplaatsing aan de hand van
het deel van het model dat het verst van de
aanvangspositie wordt verplaatst.
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Zetten die worden gedaan tijdens de
verplaatsingsfase worden normale zetten
genoemd, om ze te onderscheiden van
aanvalszetten (tijdens de aanvalsfase) en
samentroepzetten (tijdens de gevechtsfase).
Bij een normale zet kan een model over een
afstand worden verplaatst die gelijk is aan of
kleiner dan de Verplaatsingsindex (Move) op
de warscroll.
VIJANDELIJKE EENHEDEN EN
TERUGTREKKEN

Wanneer je een normale zet doet voor
een model, mag geen enkel deel van
de verplaatsing binnen 3 inch van een
vijandelijke eenheid komen.

RENNEN

Wanneer je een eenheid kiest om een normale
zet mee uit te voeren, kun je aangeven dat
er gerend gaat worden. Gooi de dobbelsteen
om een renworp te doen voor de eenheid.
Tel de renworp op bij de Verplaatsingsindex
van alle modellen in de eenheid tijdens die
verplaatsingsfase. De eenheid kan dan over
die afstand in inches worden verplaatst.
Modellen in een eenheid die gaat rennen,
kunnen later in dezelfde beurt niet vuren
of aanvallen.
VLIEGEN

Als de warscroll van een model zegt dat het
model kan vliegen, kan het model bij elke zet
andere modellen en landschapselementen
passeren alsof ze er niet zijn. Bij het meten
van de verplaatsing van een vliegend model
kan elke verticale afstand omhoog en/of
omlaag worden genegeerd. De zet mag niet
bovenop een ander model eindigen.

De Lord-Arcanum heeft een
Verplaatsingsindex van 12 inch. Hij
wordt 4 inch verplaatst en bereikt een
laag muurtje van 2 inch hoog. Hij
moet 4 inch verplaatsen om over de
muur heen te komen (2 inch omhoog
en 2 inch omlaag), en heeft dus
maximaal 4 inch over om zich aan de
andere kant verder te verplaatsen.

2"
4"

4"

Eenheden die aan een normale zet beginnen
binnen 3 inch van een vijandelijke eenheid,
kunnen blijven waar ze zijn of zich
terugtrekken. Als een eenheid zich terugtrekt,
kan deze zich binnen 3 inch van een vijand
verplaatsen, maar de verplaatsing moet meer
dan 3 inch bij alle vijandelijke eenheden
vandaan eindigen. Modellen in een eenheid
die zich terugtrekt, kunnen later in dezelfde
beurt niet vuren of aanvallen.
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SCHIETFASE

In de schietfase kun je schieten met
modellen die met projectielen zijn bewapend.
Kies een van je eenheden. Elk model in de
eenheid valt aan met al zijn projectielen
waarmee het is bewapend (zie Aanvallen
op de pagina hiernaast). Denk eraan dat
modellen die hebben gerend of zich hebben
teruggetrokken niet tijdens dezelfde beurt
kunnen schieten. Nadat alle modellen in de
eenheid hebben gevuurd, kun je een andere
eenheid kiezen om mee te schieten, tot alle
gewenste eenheden dit hebben gedaan.
VIJANDELIJKE EENHEDEN

Een eenheid kan vuren zodra deze zich binnen
3 inch van de vijand bevindt, maar de aanvallen
kunnen alleen worden gericht op vijandelijke
eenheden op minder dan 3 inch afstand. Een
eenheid kan ongestraft op een vijandelijke
eenheid schieten die zich binnen 3 inch van een
andere bevriende eenheid bevindt.
KIJK UIT!

Je moet 1 punt aftrekken van een trefferworp
voor projectielen als het doelwit van de aanval
een vijandelijke Held is die zich binnen 3
inch van een vijandelijke eenheid bevindt
die uit 3 of meer modellen bestaat. De regel
Kijk uit! is niet van toepassing als het doelwit
Held een Monster (Monster) is.

4

AANVALSFASE

Al je eenheden die zich binnen 12
inch van de vijand bevinden, kunnen tijdens
de aanvalsfase proberen een aanvalszet te
doen. Kies een geschikte eenheid en doe
een aanvalsworp door 2D6 te gooien. Elk
model in de eenheid kan een aantal inches
verplaatsen dat gelijk is aan de uitkomst van de
aanvalsworp. Je kunt geen aanvalszet doen met
een eenheid die eerder tijdens dezelfde beurt
heeft gerend of zich heeft teruggetrokken, of
met een eenheid die zich binnen 3 inch van
een vijandelijke eenheid bevindt.
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GEVECHTSFASE

In de gevechtsfase kiezen de spelers
om beurten een eenheid om mee te vechten,
te beginnen met de speler die aan de beurt is.
Wanneer jij aan de beurt bent, moet je een
geschikte eenheid kiezen waarmee je wilt
vechten, of sla je een beurt over (dat kan
niet als er in je leger een eenheid is die kan
vechten). Een eenheid kan vechten als deze
zich binnen 3 inch van een vijandelijke
eenheid bevindt, of als deze in dezelfde beurt
een aanvalszet heeft gedaan. Tijdens een
gevechtsfase mag geen enkele eenheid vaker
dan één keer het gevecht aangaan.
Als je een eenheid kiest om te vechten, troept
de eenheid eerst samen, waarna de modellen
in de eenheid moeten aanvallen.
Als je een beurt overslaat, doe je niets
en gaat de mogelijkheid om te vechten
naar je tegenstander. Als beide spelers
achtereenvolgens de beurt aan zich voorbij
laten gaan, eindigt de gevechtsfase.
SAMENKOMEN

Een eenheid kan samenkomen als deze
zich binnen 3 inch van een vijandelijke
eenheid bevindt, of als deze in dezelfde beurt
een aanvalszet heeft gedaan. In dat geval
kun je elk model in de eenheid maximaal
3 inch verplaatsen. Elk model moet het
samentroepen minstens zo dichtbij het
dichtstbijzijnde vijandelijke model mogelijk
afronden zoals waar het was aan het begin
van de zet.
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GEVECHTSTRAUMAFASE

In de gevechtstraumafase moeten
beide spelers worden beoordeeld op
gevechtstrauma's bij eenheden in hun leger
waarbij tijdens de beurt modellen zijn
gesneuveld. De speler die aan de beurt is,
wordt het eerst beoordeeld.
Je moet een gevechtstraumarol doen voor elke
eenheid die een gevechtstraumabeoordeling
krijgt. Voor het maken van een
gevechtstraumarol werp je een dobbelsteen.
Tel het aantal modellen uit de eenheid
dat deze beurt is gesneuveld op bij de
uitkomst van de worp, en tel 1 punt op bij de
Heldhaftigheidsindex van de eenheid voor
elke 10 modellen die zich op het moment van
de beoordeling in de eenheid bevinden.
Als de aangepaste gevechtstraumarol hoger
is dan de aangepaste Heldhaftigheidsindex
(Bravery) van de eenheid, valt de beoordeling
negatief uit. Als de beoordeling negatief
uitvalt, moet er voor elk punt dat de
aangepaste rol hoger is dan de aangepaste
Heldhaftigheidsindex van de eenheid, één
model uit die eenheid vluchten. Jij beslist
welke modellen uit je eenheid vluchten: haal
ze uit het spel en beschouw ze als gesneuveld.
OPGESPLITSTE EENHEDEN

Aan het eind van elke beurt moet je
modellen verwijderen uit alle eenheden in
je leger die zijn opgesplitst in twee of meer
groepen, tot er slechts één groep modellen
uit de eenheid in het spel blijft. De modellen
die je verwijdert, worden beschouwd
als gesneuveld.

VECHTEN

Elk model in de eenheid moet aanvallen met
al zijn slagwapens waarmee het is uitgerust
(zie Aanvallen).

Het eerste model uit een eenheid waarmee je
een aanvalszet doet, moet binnen ½ inch van
een vijandelijk model eindigen (je hoeft geen
doelwit te kiezen voordat je een aanvalsworp
doet). Als dat niet mogelijk is of als je besluit
geen aanvalszet te doen, is de aanval mislukt
en kunnen er tijdens deze fase geen modellen
meer uit de eenheid worden verplaatst.
Zodra voor alle modellen in één eenheid de
aanvalszetten zijn uitgevoerd, kun je een
andere geschikte eenheid kiezen om een
aanvalspoging mee te doen, net zolang tot
alle gewenste eenheden een aanvalspoging
hebben gedaan.

Een eenheid Castigators maakt zich klaar om het vuur te openen op een Chainrasp Horde.

AANVALLEN

6

Veldslagen worden beslist door het vergieten van bloed. Pijlen vallen als regen uit de lucht, belegeringswapens smijten hun dodelijke geschut
naar de vijand en krijgers hakken op elkaar in met zwaarden en bijlen. Soldaten bezwijken aan hun letsel en versterkingen branden af
naarmate het bloedbad zich over het slagveld uitstrekt.
Wanneer een eenheid vuurt of vecht, worden
de aanvallen gedaan met de wapens waarmee
de eenheid is uitgerust. Een eenheid valt
aan met alle wapens waarmee de eenheid
is uitgerust, inclusief alle wapens die het
strijddier of -voertuig voert.
Over welke wapens een model kan
beschikken, staat op de warscroll van dat
model. Projectielen (missile weapons) kunnen
alleen worden gebruikt tijdens de schietfase
en slagwapens (melee weapons) kunnen alleen
worden gebruikt tijdens de gevechtsfase.

DOELWITTEN UITKIEZEN
Wanneer een eenheid vuurt of vecht en
voordat een aanval wordt afgerond, moet je
een of meer eenheden als doelwit selecteren
voor alle wapens die worden gebruikt. Alleen
vijandelijke eenheden kunnen als doelwit
worden gekozen voor een aanval.

PROJECTIELEN

AANVALSINDEX

Om te kunnen aanvallen met een projectiel,
moet het model dat het wapen gebruikt zich
binnen het bereik van het doelwit bevinden
(dat wil zeggen binnen de maximale afstand,
in inches, van het Bereik (Range) dat vermeld
is voor het wapen waarmee de aanval wordt
gedaan). Verder moet het doelwit zichtbaar
zijn voor het model met het wapen (bij twijfel
kun je voorover buigen om van achter het
vurende model te kijken of je een model van
de eenheid die het doelwit is, kunt zien). We
gaan er wat betreft de zichtbaarheid van uit
dat een model door de andere modellen in
zijn eigen eenheid heen kan kijken.

Het maximale aantal aanvallen dat met een
wapen kan worden uitgevoerd, is gelijk aan
de Aanvalsindex ervan (Attacks). Voer slechts
één aanval tegelijk uit, tenzij je de regels
hanteert voor Meerdere aanvallen (p. 7).

Bepaalde projectielen hebben een Bereikindex
met een minimumbereik, bijvoorbeeld 6-48
inch. Zulke wapens kunnen geen andere
eenheden aanvallen die volledig op korte
afstand staan.
SLAGWAPENS

Als een eenheid in dezelfde fase twee of meer
verschillende wapens kan kiezen, kan de
eenheid nadat het doelwit is geselecteerd, de
wapens in elke gewenste volgorde gebruiken.
Je moet echter wel eerst alle aanvallen voor
één type wapen afronden voordat je overgaat
op het volgende wapen.

Om een aanval met een slagwapen te kunnen
doen, moet een model zich binnen het bereik
van het doelwit bevinden.

Als een wapen een Aanvalsindex heeft die
hoger is dan één, kun je de aanvallen verdelen
over gewenste doelwitten. Wanneer je de
aanvallen met een wapen verdeelt over twee
of meer vijandelijke eenheden, moet je eerst
alle aanvallen op de ene eenheid afronden
voordat je een volgende eenheid aanvalt.
Sommige modellen zijn uitgerust met twee
dezelfde wapens. Wanneer je een aanval
uitvoert met die wapens, mag je niet het
aantal aanvallen verdubbelen dat met de
wapens wordt gedaan. De Aanvalsindex voor
het wapen houdt al rekening met het extra
wapen of het model krijgt een vaardigheid op
de warscroll waarin het effect van het extra
wapen is meegenomen.

Een Chainrasp Horde doet een aanval op een eenheid Sequitors.
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AANVALLEN UITVOEREN

DEKKING

Aanvallen worden een voor een afgerond in de volgende aanvalsreeks. In bepaalde
gevallen kun je alle aanvallen die worden uitgevoerd met hetzelfde type wapen op
hetzelfde moment afronden (zie Meerdere aanvallen hieronder).

Voeg 1 punt toe aan een reddingsworp
voor een eenheid als alle modellen van
die eenheid zich geheel op of in een
landschapselement bevinden op het
moment dat de worp wordt gedaan.
Deze aanpassingsfactor geldt niet in de
gevechtsfase als de eenheid waarvoor je een
reddingsworp doet, in dezelfde beurt een
aanvalszet heeft gedaan, en is ook nooit
van toepassing op eenheden die modellen
bevatten met het trefwoord Monster of
Belegeringswapen (War Machine)
en een Verwondingsindex hebben van 8
of hoger.

1. Trefferworp: Gooi een dobbelsteen. Als de worp gelijk aan of hoger dan de
Trefferindex (To Hit) van het aanvalswapen is, scoor je een treffer en moet je een
verwondingsworp doen. Zo niet, dan mislukt de aanval en wordt de aanvalsreeks
beëindigd. Een trefferworp van 1 vóór aanpassing mist het doelwit altijd, en een
trefferworp van 6 vóór aanpassing raakt het doelwit altijd.
2. Verwondingsworp: Gooi een dobbelsteen. Als de worp gelijk aan of hoger dan de
Verwondingsindex (To Wound) van het aanvalswapen is, is de aanval geslaagd en
moet je tegenspeler een reddingsworp doen. Zo niet, dan mislukt de aanval en wordt
de aanvalsreeks beëindigd. Een verwondingsworp van 1 vóór aanpassing mislukt
altijd, en een verwondingsworp van 6 vóór aanpassing slaagt altijd.
3. Reddingsworp: De tegenspeler gooit een dobbelsteen en past de uitslag van de
worp aan volgens de Kwetsingsindex (Rend) van het aanvalswapen. Als een wapen
bijvoorbeeld een Kwetsingsindex heeft van -1, dan wordt er 1 afgetrokken van de
reddingsworp. Als het resultaat gelijk aan of hoger is dan de Reddingsindex (Save) van
de modellen in het doelwit, is de redding geslaagd en eindigt de aanvalsreeks zonder
dat er schade is aangericht. Zo niet, dan mislukt de reddingspoging en is de aanval
geslaagd, waarna je de schade aan het doelwit moet opnemen. Een reddingsworp van 1
vóór aanpassing mislukt altijd.
4. Schade opnemen: Elke geslaagde aanval brengt een schade toe aan het doelwit die
gelijk is aan de Schade-index (Damage) van het aanvalswapen. De meeste wapens
hebben een Schade-index van 1, maar sommige hebben een Schade-index van 2
of meer.

MEERDERE AANVALLEN
Om verschillende aanvallen in één keer te
kunnen uitvoeren, moet je alle aanvallen
doen met modellen uit dezelfde eenheid,
met hetzelfde soort wapen en tegen
hetzelfde doelwit. In dat geval doe je eerst
alle trefferworpen op hetzelfde moment,
vervolgens alle verwondingsworpen en ten
slotte alle reddingsworpen.

MEERDERE TREFFERS

Verwondingen worden een voor een aan
de modellen in het doelwit toebedeeld. Je
kunt de toegebrachte verwondingen naar
eigen inzicht aan je eenheid toebedelen (de
modellen hoeven niet binnen het bereik
van de aanvallende eenheid of zichtbaar
te zijn). Als je echter een verwonding aan
een model toebedeelt, moet je alle volgende
verwondingen ook aan dat model toebedelen
tot het model sneuvelt: een eenheid kan nooit
meer dan één gewond model hebben.

Zodra alle aanvallen van een eenheid zijn
afgerond, kun je de toegebrachte schade
gaan opnemen. De speler die het commando
voert over het doelwit, moet dan een aantal
verwondingen aan het doelwit toebedelen dat
gelijk is aan de toegebrachte schade.

Sommige aanvallen, toverspreuken
en vaardigheden kunnen dodelijke
letsel toebrengen. Bij dodelijk letsel
mag je geen treffer-, verwondings- of
reddingsworpen uitvoeren. De aan het
doelwit toegebrachte schade is gelijk
aan het aantal dodelijke verwondingen.
Al het dodelijk letsel dat is veroorzaakt
tijdens de aanval van een eenheid, kun
je een keer toebedelen als alle andere
verwondingen die zijn veroorzaakt door
de aanval van de eenheid, nadat alle
aanvallen van de eenheid voorbij zijn.
Dodelijk letsel dat op een ander moment
is veroorzaakt, wordt toebedeeld aan
de modellen in het doelwit zodra het
zich voordoet, op dezelfde manier als
verwondingen die zijn veroorzaakt door
schade van een aanval.
Nadat het dodelijk letsel is toebedeeld,
wordt het in alle gevallen op
dezelfde wijze behandeld als alle
andere verwondingen.

GESNEUVELDE MODELLEN

Soms kan één geslaagde trefferworp 2 of
meer treffers opleveren. In dat geval doe
je eerst alle verwondingsworpen voor die
treffers op hetzelfde moment en vervolgens
alle reddingsworpen.

VERWONDINGEN TOEBEDELEN

DODELIJK LETSEL

Zodra het aantal verwondingen dat aan een
model tijdens de strijd is toebedeeld gelijk is
aan de Verwondingsindex van dat model, is
het model gesneuveld. Leg een gesneuveld
model opzij: het wordt uit het spel gehaald.
Met sommige vaardigheden kun je een worp
doen om een verwonding of een dodelijk
letsel ongedaan te maken dat aan een model
is toebedeeld. In dat geval wordt de worp
gedaan voor elke afzonderlijke verwonding of
dodelijk letsel bij de toebedeling ervan aan het
betreffende model. Als de verwonding of het
dodelijke letsel teniet wordt gedaan, heeft het
model er geen last van.

VERWONDINGEN GENEZEN

Met bepaalde vaardigheden kunnen
verwondingen die aan een model zijn
toebedeeld, worden genezen. Voor elke
verwonding die is genezen, kun je een van
de aan het model toebedeelde verwondingen
verwijderen. Je kunt geen verwondingen
verwijderen van een model dat is gesneuveld.

TOVENAARS
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De verschillende rijken zitten barstensvol magie, een ziedende bron van toverkracht voor wie handig genoeg is om ermee om te gaan. Tijdens
de strijd is de magie een echte kracht die qua doeltreffendheid niet onderdoet voor een zwaard. Magie kan worden ingezet om bondgenoten
extra kracht en moed in te blazen, of om vijanden te verzwakken en vrees in te boezemen. Over het algemeen ontketenen tovenaars de brute
kracht van de magie om hun tegenstanders te treffen met schichten toverkracht.
Sommige eenheden hebben het trefwoord
Tovenaar op hun warscroll. Je kunt een tovenaar
inzetten om in je heldenfase toverspreuken
uit te spreken, of om in de heldenfase van je
tegenstander een betovering te verbreken.
Soms kan een model dat geen tovenaar is met
een vaardigheid proberen een toverspreuk uit
te spreken of een betovering te verbreken. Dat
doen ze aan de hand van de onderstaande regels
en met hun vaardigheden die betoverings- of
verbrekingsworpen beïnvloeden, maar in alle
andere gevallen zijn ze geen tovenaar.

TOVERSPREUKEN UITSPREKEN
Een Tovenaar kan tijdens zijn eigen
heldenfase proberen iemand te betoveren. Je
kunt dezelfde toverspreuk niet meer dan één
keer in dezelfde beurt uitspreken (ook niet
met een andere tovenaar).
Om een toverspreuk uit te spreken, moet je
eerst zeggen welke spreuk je tovenaar wil gaan
gebruiken (het moet er een zijn die hij kent). Om
de toverspreuk uit te spreken, werp je 2D6. Als het
totaal gelijk aan of groter dan de betoveringswaarde
van de spreuk is, is de betovering een feit.

TRIOMFEN
Wanneer krijgers overwinningen boeken in
de strijd kan dit ze bij een volgend gevecht
aanzetten tot nog grotere heldendaden. Nu
ze vol zelfvertrouwen zijn omdat ze weten
dat ze de vijand aankunnen, zullen ze bij een
volgende aanval hun inspanningen met extra
bezieling verdubbelen, met bloeddorstige
razernij op de vijand inhakken en ondanks
ernstige verwondingen onverzettelijk door
blijven knokken.

Als er een betovering is uitgesproken,
kan de tegenspeler met een van zijn eigen
Tovenaars die zich binnen een bereik
van 30 inch bevindt van de tovenaar die
de spreuk heeft uitgesproken, proberen de
betovering te verbreken voordat de effecten
ervan gaan werken. Om een betovering te
verbreken, werp je 2D6. Als de worp hoger is
dan de worp die is gebruikt om de betovering
uit te spreken, wordt de betovering teniet
gedaan. Er kan slechts één poging worden
ondernomen om een betovering te verbreken.

wordt 1 dodelijk letsel toegebracht. Maar als
de betoveringsworp 10 of hoger was, krijgt de
eenheid D3 dodelijk letsel.
Mystiek Schild: Het Mystieke Schild heeft een
betoveringswaarde van 6. Als de betovering
slaagt, kies je een bevriende eenheid binnen
18 inch van de tovenaar die voor de tovenaar
zichtbaar is. Reddingsworpen van 1 mag
je opnieuw werpen voor die eenheid tot je
volgende heldenfase.

MAGISCHE SAGEN

TOVENAARSEENHEDEN

De toverspreuken die een Tovenaar kent
en het aantal toverspreuken dat hij tijdens
de heldenfase kan uitspreken of teniet kan
doen, staan beschreven op de warscroll van
de tovenaar. De meeste tovenaars kennen de
spreuken van de Geheimzinnige Schicht en
het Mystieke Schild.

Tovenaars worden doorgaans op het
veld geplaatst als een eenheid die uit
slechts één model bestaat. Als een
eenheid met het trefwoord Tovenaar
uit meer dan één model bestaat, telt
deze in alle gevallen als één enkele
tovenaar en moet je eerst een model
uit de eenheid uitkiezen die een
toverspreuk gaat uitspreken of een
betovering gaat verbreken voordat je dit
kunt kunt proberen. Meet de afstand en
controleer de zichtbaarheid vanuit het
model dat je hebt uitgekozen.

Geheimzinnige Schicht: De Geheimzinnige
Schicht heeft een betoveringswaarde van 5. Als
de betovering slaagt, kies je een vijandelijke
eenheid binnen 18 inch van de tovenaar die
voor de tovenaar zichtbaar is. Die eenheid

TRIOMFEN
Als je leger in de vorige slag een grote overwinning heeft geboekt, gooi je een dobbelsteen
bij het kiezen van een generaal en bekijk je het resultaat in de onderstaande tabel.
D6
1-2

Triomf
Bezield: wanneer een bevriende eenheid wordt geselecteerd om te vuren of te
vechten, mag je per strijd eenmaal zeggen dat de eenheid bezield is. Als je dat doet,
mag je tot het einde van de fase mislukte trefferworpen voor die eenheid overdoen.

3-4

Bloeddorstig: wanneer een bevriende eenheid wordt geselecteerd om te vuren of
te vechten, mag je per strijd eenmaal zeggen dat de eenheid bloeddorstig is. Als je
dat doet, mag je tot het einde van de fase mislukte verwondingsworpen voor die
eenheid overdoen.

5-6

Onverzettelijk: wanneer een bevriende eenheid een reddingsworp moet doen, mag
je per strijd eenmaal zeggen dat de eenheid onverzettelijk is. Als je dat doet, mag je
tot het einde van de fase mislukte reddingsworpen voor die eenheid overdoen.

9

Een Knight-Incantor spreekt de spreuk van de Geheimzinnige Schicht uit over een eenheid Grimghast Reapers, waarbij
twee van hen dodelijk letsel oplopen.

Een horde Nighthaunt aangevoerd door een Guardian of Souls nadert een Celestar Ballista.

TERREIN
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Of het nu vlammenzuilen, koperen altaren of spookruïnes zijn, de verschillende rijken zitten vol met vreemde bezienswaardigheden en
dodelijke obstakels. Machtige vestingen waarop talloze schedels prijken, verrijzen op de met beenderen bezaaide vlakten, terwijl andere,
oudere ruïnes het gehavende, rokende landschap van de Stervelingenrijken markeren. Dit zijn oorden van veldslagen en slachtingen, waar
machtsbeluste krijgsheren heersen.
In de regels voor verplaatsing en dekking wordt
uitgelegd hoe modellen de landschapselementen
LANDSCHAPSTABEL
kunnen passeren en hoe ze er dekking kunnen
SCENERY DICE FACES
D6 Landschapsregel
zoeken. Landschapselementen worden
1
Gedoemd: aan het begin van je heldenfase kun je een bevriende eenheid
voor beide partijen als bevriende elementen
DICE FACES
uitkiezen binnen 1 inch van een Gedoemd landschapselement dat een
beschouwd en kunnen niet worden gekozen SCENERY
als
offer moet brengen. In dat geval lijdt de eenheid een dodelijk letsel van D3, maar
doelwit van een aanval.
SCENERY DICE FACES
je kunt trefferworpen van 1 tot je volgende heldenfase blijven overdoen.
SCENERY DICE FACES

2 FACES
SCENERY DICE

Geheimzinnig: tel 1 op bij je betoverings- of verbrekingsworpen voor
Tovenaars wanneer ze zich binnen 1 inch van een Geheimzinnig
landschapselement bevinden.
SCENERY DICE FACES
3
Bezielend: tel 1 op bij de Heldhaftigheidsindex van eenheden wanneer
deze zich binnen 1 inch van een Bezielend landschapselement bevinden.
Wanneer je het terrein gereed maakt voor een
veldslag, kunnen jij en je tegenstander desgewenst
afspreken om aan elk landschapselement een
van de landschapsregels toe te kennen uit de
Landschapstabel rechts. Je kunt zelf voor elk
landschapselement een landschapregel kiezen,
of voor elk landschapselement een dobbelsteen
gooien om het lot een willekeurige regel te
laten bepalen. Als er een warscroll voor een
landschapselement beschikbaar is, kun je de
regels op de warscroll gebruiken in plaats van een
regel uit de Landschapstabel.

OBSTAKELS
Bepaalde landschapselementen zijn obstakels
die aanvallen op erachter liggende doelwitten
blokkeren. In dat geval staat dat genoteerd op
de warscroll voor dat landschapselement.
Wanneer er een projectiel wordt gericht
op een vijandelijke eenheid die al zijn
modellen binnen een afstand van 1 inch van
een obstakel heeft staan, krijgt het doelwit
dekking als het aanvallende model dichter bij
het obstakel is dan bij het doelwit.

GARNIZOENEN
Bepaalde landschapselementen kunnen per
eenheid in garnizoen worden gelegd. In dat
geval staat dat genoteerd op de warscroll voor
dat landschapselement.
Een eenheid kan bij aanvang van een veldslag
worden ingesteld als een garnizoen als het
landschapselement zich geheel binnen het
territorium van de eenheid bevindt. Een eenheid
kan ook in plaats van een normale zet een

4

Dodelijk: werp een dobbelsteen voor elke eenheid die een normale zet of
een aanvalszet beëindigt binnen 1 inch van een Dodelijk
landschapselement. Bij 1 wordt die eenheid D3 dodelijk letsel toegebracht.

5

Mystiek: werp een dobbelsteen voor elke keer dat je een verwonding of
een dodelijk letsel toebedeelt aan een model dat zich binnen 1 inch van een
Mystiek landschapselement bevindt. Bij 6+ wordt de verwonding of het dodelijk
letsel genegeerd.

6

Sinister: trek 1 af van de Heldhaftigheidsindex van eenheden wanneer
deze zich binnen 1 inch van een Sinister landschapselement bevinden.

landschapselement in garnizoen leggen als alle
modellen uit die eenheid zich binnen 6 inch
van het landschapselement bevinden, en als er
geen vijandelijke modellen zijn die binnen een
afstand van 3 inch van het landschapselement
aanwezig zijn of die het landschapselement al in
garnizoen hadden gelegd.
Eenheden die een landschapselement in
garnizoen leggen, worden van het slagveld
verwijderd. Ze bevinden zich zogenaamd ‘in’
het landschapselement. Eenheden moeten
een landschapselement dat door de vijand
in garnizoen is gelegd, behandelen als een
vijandelijk model.
Het bereik en de zichtbaarheid van en tot
een garnizoenseenheid wordt dan bepaald
van en tot het landschapselement. Een
garnizoensmodel kan aanvallen en worden
aangevallen, toverspreuken uitspreken of
betoveringen verbreken, en vaardigheden
inzetten, maar een garnizoensmodel kan
niet worden verplaatst. Bij een aanval wordt
een garnizoenseenheid gezien als onder

dekking. Trek 1 af van de trefferworpen
van de aanvallen die worden uitgevoerd op
een garnizoenseenheid.
Een garnizoenseenheid kan tijdens je
verplaatsingsfase vertrekken. Als dat het geval
is, moet je het zo instellen dat alle modellen
uit de eenheid zich binnen 6 inch van het
landschapselement bevinden en meer dan 3 inch
verwijderd zijn van alle vijandelijke eenheden.
Dit telt als een zet voor die verplaatsingsfase.
Veel landschapselementen die in garnizoen
kunnen worden gelegd, zijn voorzien van
een vlak gedeelte waarop modellen kunnen
staan. Alleen garnizoensmodellen kunnen op
deze vlakke gedeelten worden gezet (andere
modellen die kunnen vliegen, kunnen zich
over deze vlakke gedeelten verplaatsen
maar kunnen er niet op worden geplaatst
of er een zet beëindigen, tenzij ze deel
uitmaken van het garnizoen). Dit is puur
decoratief; er wordt nog steeds in alle gevallen
er vanuit gegaan dat deze modellen het
landschapselement in garnizoen leggen.
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BATTLEPLANS
Voordat je in een spel Warhammer Age
of Sigmar de strijd kunt beginnen, moet je
een battleplan kiezen.
We hebben hier een battleplan (De Eerste
Klap) opgenomen, dat ideaal is om snel
aan de slag te kunnen. Andere battleplans
kan je vinden in de boeken die we voor
voor Warhammer Age of Sigmar uitgeven.
Als jij en je tegenstander het niet eens
kunnen worden over welk battleplan er
gebruikt gaat worden, gooi je om het
hoogst met de dobbelsteen, waarna de
winnaar beslist.

INSTRUCTIES BIJ HET
BATTLEPLAN
Alle battleplans bevatten een set instructies
waarin wordt beschreven hoe een strijd
wordt gevoerd.

1

TITEL

De naam van het battleplan en een
korte beschrijving van de omstandigheden
van de veldslag, zodat je een idee krijgt
waar het om gaat en wat je moet doen om
te overwinnen.

2

OPSTELLING

Elk battleplan bevat een
plattegrond waarop staat waar elke partij
de modellen van zijn leger kan opstellen
(dit is het territorium van het leger),
plus een lijst met beperkingen die van
toepassing zijn op de opstelling.

BAT TLE

274

De plattegronden bij onze battleplans
gaan uit van een rechthoekig slagveld
van 6 bij 4 inch. Als jouw slagveld een
ander formaat of een andere vorm heeft,
moet je de afstanden, en de locatie van de
territoria, doelen en landschapselementen
afstemmen op het formaat en de vorm van
het slagveld dat jij gebruikt.

3

Veel battleplans bevatten een
of meer bijzondere regels. Deze hebben
betrekking op unieke situaties, tactieken of
vaardigheden die tijdens de strijd kunnen
worden ingezet, of die van invloed zijn op
de manier waarop je je leger samenstelt
of het terrein van het slagveld inricht.
De regel ‘Eerste Klap’ in het battleplan
hiernaast is een voorbeeld van een
bijzondere regel.

4

Als het battleplan geen uitleg bevat over
hoe je de strijd kunt winnen, moet je alle
modellen in het leger van je tegenstander
vellen om een grote overwinning te
boeken. Als geen van de spelers tegen het
einde van de vijfde gevechtsronde een
grote overwinning heeft bereikt, boekt de
speler die een hoger percentage modellen
van het leger van de tegenstander heeft
verslagen dan dat hij zelf heeft verloren,
een kleine overwinning.
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Territory

1

Territory

Territory

2

OF DEATH

This is a battle
for three or more
players. Use the
Coalition of Death
rules from page
272.

2

SET-UP

Both warlords
roll off, and the
winning team
must pick a territory
and set up first.
The opposing
team then sets
up their army
in
the remaining
territory. Units
must be set up
wholly
own territory more within their
than 9" from
enemy territory.

Terr

Territory

Objective
1-2

5

Objective
Objective

GLORIOUS

Territory

VICTORY POINTS

Victory points
are scored as follows:
1 victory point
is scored each
time a
coalition slays
an enemy model
that
has a Wounds
characteristic
of 10
or more.
1 victory point
is scored if a coalition
slays an enemy
general. 1 additiona
victory point is
scored if the generall
was the enemy
warlord’s general.
Each objective
is worth
points to the coalition D3 victory
that controls
it at end of their
turn
in their own territory,if it is located
and D6
victory points
if it is located in
enemy territory.

Objective
1-2

Objective

Objective
3-4

Objective
5-6

Coalition A
Territory

6

Als een veldslag doelen heeft, vertelt
het battleplan waar deze zich op
het slagveld bevinden. Doelen
moeten worden aangegeven met
een markering, bijvoorbeeld een
muntje. Beter nog is om zelf je
doelmarkeringen te maken met
onderdelen uit de Citadel-miniaturen,
als je die hebt.
Bij het meten van de afstand van
en tot doelen, moet je altijd van
en tot het middelpunt van de
markering meten.
Aan het einde van de beurt van elke
speler moet je nagaan of een van de
spelers een of meer doelen meester
heeft gemaakt. Hiertoe moeten
jij en je tegenstander het aantal
modellen bij elkaar optellen dat je
binnen 6 inch van het middelpunt
van elk doel hebt. Je verkrijgt de
heerschappij over een doel zodra
jouw aantal hoger is dan dat van
je tegenstander. Zodra je een doel
meester hebt gemaakt, blijft het
onder jouw heerschappij tot de
vijand het overmeestert.
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VICTORY

The coalition that
has
most victory points scored the
(see below) at
the end of the
fi ft h
a major victory. battle round wins
In the case of a
tie,
both coalition
s win a minor
victory.

3

Objective

itory 4

At the start of
each
each warlord rolls battle round,
a dice. The
objectives are
located in each
warlord’s territory
at the centre of
the area shown
on the map that
corresponds to
their dice roll.

If a player desires,
they may place
any of their units
in reserve instead
of setting them
up on the battlefi
eld.
Reserve units can
enter play in any
of their team’s
movement phases
starting from the
second battle
round. All of the
models in the
unit
must be set up
in their coalition
’s
starting territory,
within 3" of the
table edge, and
more than 9" from
any enemy units.
This counts as
their
move for that movemen
t phase.

Objective

Objective

PRIORITIES

4

COALI TION

Soms worden er veldslagen geleverd
om een of meer locaties die van
vitaal belang zijn, in te nemen. In
Warhammer Age of Sigmar heten
deze locaties doelen, waarvoor de
volgende regels gelden.

BATTLEPLAN

CHANGING

Often the goals
for
and change, forcinga battle will shift OBJECT
IVES
an army to ﬁrst
attack in one direction
This battle is fought
and then
to control
another, or to
two objectives,
stubbornly defend
one
an objective at
territory. However in each side’s
one
,
launch an all-out moment and
the two objective the locations of
assault the next.
s may change each
battle round.

place at
confusing
n to
ﬁeld is a
uncommo
A battle
it is not
dly
night, when where other frien
of
be unsure
let alone
located,
forces are
y.
the enem

3

GLANSRIJKE OVERWINNING

De meeste battleplans vertellen je
wanneer de strijd over is en wat je moet
doen om het spel te winnen. Als geen van
de spelers een overwinning weet te boeken,
eindigt het spel in een gelijkspel.

PLA N

MARCH
NIGHT more than

BIJZONDERE REGELS

DOELEN

Objective
3-4
Coalition B
Territory

Objective
5-6

Een model kan per beurt slechts
eenmaal worden meegeteld om
zeggenschap over één doel te
krijgen. Als een van je modellen
kan worden meegeteld om de
heerschappij over meer dan één
doel te krijgen, moet je kiezen voor
welk doel je het model meetelt voor
die beurt.

BATTLEPLAN

DE EERSTE KLAP
Twee legers staan tegenover elkaar op
een open slagveld. Elk leger streeft ernaar
de vijand zoveel mogelijk schade toe te
brengen: wie de vijand de eerste klap
toebrengt, raakt bezield om nog harder
te vechten!
Kanttekening van de ontwerper: In
de Stervelingenrijken zijn veldslagen
keihard en meedogenloos. Vaak worden ze
uitgevochten tot het bittere einde en heeft
de overwinnaar zijn vijand compleet in de
pan gehakt.
Maar elke verstandige generaal weet
dat het wegvagen van het leger van de
tegenstander niet per se een garantie is
voor succes. Als de ene partij de andere
afslacht maar daarbij zelf enorme
verliezen lijdt, is er slechts sprake van
een pyrrusoverwinning.

OPSTELLING

DE EERSTE KLAP

De spelers gooien om het hoogst en de
winnaar beslist welk territorium elke partij
gaat gebruiken. De territoria staan op de
onderstaande plattegrond.

De speler die het bevel voert over het leger
dat het eerst een vijandelijk model velt,
ontvangt 1 extra commandopunt.

De spelers gaan vervolgens een voor een
eenheden opstellen, te beginnen met de
speler die het hoogst heeft gegooid bij het
vaststellen van de territoria. Eenheden mogen
alleen maar in zijn geheel binnen het eigen
territorium worden opgesteld, op meer dan
12 inch afstand van het vijandelijke gebied.

GLANSRIJKE OVERWINNING

Ga door met eenheden opstellen tot beide
partijen hun hele leger hebben opgesteld.
Als één speler eerder klaar is, stelt de
tegenspeler de rest van de eenheden in zijn
leger een voor een op.

In deze veldslag moet de vernietiging
van de vijand worden bereikt zonder de
tegenstander in staat te stellen meer schade
aan te richten aan het overwinnende leger
dan hij zelf heeft geleden. De overwinnaar
is daarom de partij die het meeste bloed
vergiet, en niet de partij die alleen nog
nog maar overeind staat nadat de strijd
is gestreden.

Vijandelijk gebied

Jouw territorium

De strijd gaat door tot één speler
geen eenheden meer op het slagveld
over heeft of tot aan het einde van de
vijfde gevechtsronde.
Wanneer de strijd over is, berekent elke
speler een overwinningsscore door de
Verwondingsindexen bij elkaar op te
tellen van alle modellen uit het leger van
de tegenstander die tijdens de strijd zijn
gesneuveld. Als één speler de score van zijn
tegenstander met 50% of meer overtreft,
behaalt hij een grote overwinning.
Anders behaalt de speler met de hoogste
score een kleine overwinning.
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WARSCROLLS
Elk Citadel-figuurtje in het Warhammerassortiment heeft een eigen warscroll,
waarop je alle informatie vindt om dat
model te kunnen gebruiken in een spel
Warhammer Age of Sigmar. Hieronder
wordt uitgelegd wat je kunt vinden op
een warscroll.

WARSCROLL-REGELS
Alle warscrolls bevatten regels die vertellen
hoe je het model kunt gebruiken dat op de
warscroll wordt beschreven.

1

INDEXEN

Warscrolls bevatten een aantal
indexen die in de basisregels staan vermeld
en die bepalen hoe het model in het
spel kan worden gebruikt. Zo bepaalt de
Reddingsindex van een model wat je moet
gooien om een reddingsworp te doen,
bepaalt de Aanvalsindex van een wapen
hoeveel trefferworpen ervoor moeten
worden gedaan, enzovoort.

schade vaststelt, doe je nog een extra
worp om de waarde te genereren voor
elke geslaagde aanval die met het wapen
wordt gedaan.

2

BESCHRIJVING

Veel vaardigheden worden aangewakkerd
door iets dat tijdens de fase gebeurt. Je
kunt bijvoorbeeld met een vaardigheid een
mislukte trefferworp overdoen. In dit geval
wordt de vaardigheid onmiddellijk ingezet na
de gebeurtenis die hem in gang heeft gezet.

Alle warscrolls bevatten een
beschrijving. Hierin staat hoe je de
modellen kunt opstellen in een eenheid, en
welke wapens de modellen in de eenheid
kunnen gebruiken.
Omvang van de eenheid

Als een model op het slagveld wordt
opgesteld als onderdeel van een eenheid
van twee of meer modellen, staat er in
de beschrijving hoeveel modellen de
eenheid moet bevatten. Als je niet genoeg
modellen bezit om een eenheid op het
slagveld op te stellen, mag je één eenheid
van dat type vullen met zoveel modellen
als je hebt. Dit wordt een onderbemande
eenheid genoemd.
Commandomodellen

Redding van ‘-’

Sommige modellen hebben een Redding
van ‘-’. Een Redding van ‘-’ betekent dat
je een 7 of hoger moet werpen. In de
meeste gevallen is dat onmogelijk, dus
hoef je niet te werpen, maar soms zijn
er aanpassingsfactoren waarmee je een
reddingsworp zo kunt aanpassen dat
een uitkomst van 7 of hoger mogelijk
wordt, in welk geval je een reddingsworp
kunt proberen.
Willekeurige waarden

Soms heeft een index op een
warscroll willekeurige waarden. Een
Verplaatsingsindex kan bijvoorbeeld 2D6
zijn of een Aanvalsindex D6.
Wanneer een eenheid met een
willekeurige Verplaatsingsindex wordt
geselecteerd om te worden verplaatst
tijdens de verplaatsingsfase, gooi je het
aangegeven aantal dobbelstenen. Het
totaal van de geworpen dobbelstenen is de
Verplaatsingsindex voor alle modellen in
de eenheid tijdens die verplaatsingsfase.
Steeds als een wapen (met uitzondering
van Schade) door een model wordt
gebruikt, moet je er willekeurige waarden
voor genereren. Het resultaat geldt
gedurende de rest van die fase voor het
wapen van dat model. Wanneer je bij stap
vier van de aanvalsreeks de willekeurige

Sommige eenheden kunnen kampioenen,
vaandeldragers en/of muzikanten met
een unieke naam bevatten. Deze worden
samen ‘commandomodellen’ genoemd
en hebben vaardigheden die alleen voor
hen gelden. Commandomodellen moeten
worden vertegenwoordigd door het juiste
Citadel-figuurtje als ze in een eenheid
worden opgenomen. Commandomodellen
dragen dezelfde wapens als de andere
modellen in de eenheid, tenzij anders is
vermeld, ook al zijn deze niet zichtbaar op
het model zelf.
Strijddier of -voertuig

Soms staat er in de beschrijving van een
model dat het model een strijddier of
-voertuig heeft, zoals een strijdros, een
sterk monster dat ze kunnen berijden
of een enorm belegeringswapen waarop
ze kunnen staan. Vergeet niet dat
wanneer het model wordt geveld, zowel
de berijder als het strijddier- of voertuig
worden verwijderd.

3

VAARDIGHEDEN

De meeste warscrolls bevatten
een of meer vaardigheden die tijdens een
spel Warhammer Age of Sigmar door de
modellen van de warscroll kunnen worden
gebruikt . Vaardigheden krijgen voorrang
op de basisregels.

Andere vaardigheden kunnen
tijdens een fase worden gebruikt
wanneer een speler dat wil. De meeste
commandovaardigheden kun je
bijvoorbeeld in de heldenfase gebruiken.
Vaardigheden die moeten worden gebruikt
bij aanvang van een fase moeten vóór
alle andere acties worden ingezet. Zo
geldt ook dat vaardigheden die moeten
worden gebruikt aan het einde van de
fase, moeten worden uitgevoerd nadat
alle normale activiteiten voor de fase zijn
afgerond. Andere vaardigheden kunnen
in de loop van de fase worden gebruikt, in
elke gewenste volgorde en op elk gewenst
moment. Als beide spelers op hetzelfde
moment vaardigheden willen gebruiken,
mag de speler die aan de beurt is zijn
vaardigheden het eerst gebruiken, gevolgd
door zijn tegenstander.
Vergeet niet dat vaardigheden alleen
kunnen worden gebruikt tijdens de fase
die in de regels is aangegeven. Zo kan
een vaardigheid waarvan wordt gezegd
dat deze kan worden gebruikt in ‘de
verplaatsingsfase’ niet worden gebruikt
voor een eenheid die een zet doet tijdens de
heldenfase, terwijl een vaardigheid die kan
worden gebruikt in ‘jouw verplaatsingsfase’
niet kan worden gebruikt in de
verplaatsingsfase van de tegenstander.

Als een eenheid een vaardigheid heeft die
van invloed is op bevriende eenheden die
zich binnen een bepaalde afstand ervan
bevinden, is de vaardigheid ook van
invloed op de eenheid zelf.

erop toepassen. Als er bijvoorbeeld met
een vaardigheid 1 wordt opgeteld bij een
Schade-index van D3, wordt het resultaat
bepaald door de D3 te werpen en 1 bij de
uitkomst op te tellen.

4

Ten slotte kunnen alle extra aanvallen,
trefferworpen of verwondingsworpen die zijn
verkregen met behulp van een vaardigheid
niet zelf extra aanvallen, trefferworpen
of verwondingsworpen genereren. Als je
bijvoorbeeld met een trefferworp van 6 of
hoger 1 extra aanval mag doen, kan deze extra
aanval geen verdere aanvallen genereren in het
geval dat je nog een 6+ werpt.

Soms mag je voor een veldslag zelf een
trefwoord toewijzen aan een eenheid.
In dat geval behandel je de eenheid
gedurende de gehele slag alsof het
toegewezen trefwoord op de warscroll
ervan staat.

SCHADETABELLEN

Sommige modellen hebben een
schadetabel die wordt gebruikt om een of
meer indexen voor het model vast te stellen.
Zoek het aantal verwondingen op dat het
model heeft opgelopen (de verwondingen
die momenteel aan het model zijn
toebedeeld en niet zijn genezen) om de
betreffende waarde te vinden.

5

Aanpassingsfactoren

Soms zijn er aanpassingsfactoren van
toepassing op indexen of vaardigheden. Zo
kan een bepaalde regel 1 optellen bij een
trefferworp of de Verplaatsingsindex van een
model. Aanpassingsfactoren zijn cumulatief.
Aanpassingsfactoren kunnen nooit een worp
terugbrengen tot minder dan 1.

VOORBEREIDENDE
VAARDIGHEDEN
Volgens sommige warscrolls kun je
een vaardigheid gebruiken ‘nadat
de opstelling is voltooid’ of ‘voordat
de strijd begint’. Deze vaardigheden
worden gebruikt vóór de eerste
gevechtsronde. Als beide legers
zulke vaardigheden hebben, gooi je
om het hoogst, waarna de winnaar
kan kiezen welke speler het eerst
alle voorbereidende vaardigheden
moet gebruiken.

TREFWOORDEN

Elke warscroll bevat een lijst met
trefwoorden die van toepassing zijn op het
model dat op de warscroll wordt beschreven.
Trefwoorden kun je herkennen omdat ze in
de regels in Vet weergegeven.
Trefwoorden worden soms gekoppeld
aan een regel. Een regel kan bijvoorbeeld
gelden voor ‘alle Khorne-modellen’. Dat
betekent dat de regel van toepassing is op
alle modellen die het trefwoord Khorne
op hun warscroll hebben.

Als een aanpassingsfactor van toepassing
is op een willekeurige waarde, moet je
eerst de willekeurige waarde bepalen en
vervolgens pas de aanpassingsfactoren

Zodra alle voorbereidende
vaardigheden zijn gebruikt,
begint de strijd met de
eerste gevechtsronde.
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WARSCROLL BATTALIONS
Als het een Trefwoord voor een eenheid
betreft, kan elke eenheid met dat trefwoord
worden gebruikt (met inbegrip van alle
eenheden waaraan je zelf een trefwoord
heb toegekend).

Als je wilt, kan je de eenheden in je leger
opstellen in een speciale formatie, een
warscroll battalion. In dat geval krijg je
toegang tot aanvullende vaardigheden
die kunnen worden gebruikt door de
eenheden in het bataljon.

Wanneer je een warscroll battalion
in een leger opneemt, levert je dat
twee extra bonussen op:
• Je ontvangt 1 commandopunt
bij aanvang van de strijd voor
elk warscroll battalion in je leger.

Tijdens de opstelling hoef je niet elke
eenheid uit een warscroll battalion apart
op te stellen, maar kun je enkele of alle
eenheden tegelijk opstellen.

Naast de regels die gelden voor een
warscroll, zijn de volgende regels van
toepassing op een warscroll battalion.

1

BATALJONBONUSSEN

2

ORGANISATIE VAN HET
BATALJON

Een warscroll battalion bestaat uit twee of meer
eenheden. Wanneer je je leger organiseert,
moet je bedenken welke warscroll battalions
je wilt gebruiken en uit welke eenheden ze
bestaan. Versterkingen mogen geen deel
uitmaken van een warscroll battalion.
In het organisatiegedeelte op de warscroll
voor het bataljon staan de titels of
trefwoorden voor de eenheden die erin
kunnen of moeten worden opgenomen.
Als het de titel van een eenheid betreft,
kan elke eenheid met die titel worden
gebruikt (je kunt de subkoppen onder de
titel negeren, tenzij deze deel uitmaken van
het item voor de eenheid). Onderbemande
eenheden (p. 13) kunnen geen deel
uitmaken van een warscroll battalion.

• Als je de regels voor
getrouwheidsvaardigheden
(p. 17‑18) volgt, mag je 1 extra
machtssymbool gebruiken voor
elk warscroll battalion in je leger.

VAARDIGHEDEN VAN HET
BATALJON

De vaardigheden die vermeld staan voor
een warscroll battalion zijn alleen van
toepassing op de eenheden waaruit het
bataljon bestaat (zelfs als je leger andere
eenheden van hetzelfde type bevat), en
ze komen bij de vaardigheden die op de
warscrolls van de eenheid staan.
Doorgaans kan een eenheid slechts
deel uitmaken van één bataljon en
dus alleen maar profiteren van één set
bataljonvaardigheden. Bepaalde, zeer
grote bataljons kunnen echter uit andere,
weer kleinere bataljons bestaan, en in dat
geval kan een eenheid wel profiteren van
de vaardigheden van twee verschillende
bataljons tegelijk.
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1

The Harbinger
Cha
enemies. Super-c mber uses the might of Sigm
ar’s Tempest to
harged with cele
strike deep into
stial energies,
the Stormcast
the heart of thei
Eternals glow
r
with a nimbus
of power.
ORG
ANISATION
A Harbinger Cham
ber consists of
the following wars
croll battalions
:

• 1 Lords of the
Storm
• 3 Vanguard Wing
s

2

ABILITIES

Lightning Strik
e: This battalion
has the Scions
your army has
of the Storm abilit
the Stormcast
y (pg 95). If
Eternals alleg
or subtract 2 from
iance, you can
, your rolls for
choose to add
the Scions of the
2 to,
this battalion.
Storm ability for
units from
Celestial Nim
bus: The warriors
that form a Harb
with a nimbus
inger Chamber
of celestial energ
are charged
y that lets them
with preternatu
anticipate their
ral speed. Add
opponents’ actio
1 to the result of
ns
Harbinger Cham
any hit rolls for
ber.
models from a

116

STRIJDTONEEL
Zodra je een battleplan hebt gekozen, kun
je een Stervelingenrijk kiezen waar de
veldslag zal plaatsvinden. De wereld die
je kiest, bepaalt welke Strijdtoneelregels
je voor je spel kunt gebruiken. Als je
het niet met je tegenspeler eens kunt
worden over welk Stervelingenrijk je moet
gebruiken, gooi je om het hoogst en beslist
de winnaar.

STRIJDTONEELREGELS
Het Stervelingenrijk dat je hebt gekozen,
bepaalt welke van de Strijdtoneelregels
(voor zover aanwezig) er gelden voor de
veldslag die daar gaat plaatsvinden.
Er zijn veel boeken uitgegeven over
Warhammer Age of Sigmar, waarin je sets
met Strijdtoneelregels kunt vinden, en er
komen steeds nieuwe bij.

1

DE MAGIE VAN HET RIJK

Tovenaars kennen aanvullende
toverspreuken die overeenkomen met de
speciale energie van het Stervelingenrijk
waarin ze zich bevinden. Zulke
toverspreuken komen bij de spreuken die
de tovenaar al kent.

Dit spel speelt zich af in het dorre,
door Chaos geteisterde Aqshy.
Wanneer je Strijdtoneelregels in
je spel opneemt, geef je je spel een
nieuwe, interessante invalshoek.

16

2

HET LANDSCHAP VAN HET
RIJK

De inrichting van het landschap van elk
rijk, het klimaat, en de flora en fauna die
er voorkomen, zijn bijzonder gevarieerd
en divers, en kunnen een enorme
impact hebben op de veldslagen die daar
worden geleverd.

3

SPECIFIEKE COMMANDO'S
VOOR HET RIJK

Elk rijk heeft een set unieke
commandovaardigheden die kunnen
worden gebruikt door de Helden die
daar strijden.

REALM OF BATTLE:
GHUR,
THE REALM OF BEAST
S

1

The following Realm of
Battle rules can be used
for battles fought in the
Realm of Beasts.
Mortal Realm

REALMSPHERE MAGIC

257
of Ghur, also known as

REALMSCAPE FEATURES

Wizards know the following
spell
in battles fought in this
realm, in
addition to any other spells
that
they know.
WILDFORM

The wizard transforms their
allies
into swift-moving bestial
forms.

D6
1

Wildform has a casting
value of 5. If
successfully cast, pick a
friendly unit
within 12" of the caster
that is visible
to them. Add 2 to charge
and run
rolls made for the unit you
picked
until your next hero phase.

3

Note that a monstrous beast’s
prey
can change each battle round,
and monstrous beasts will
‘swap
sides’ depending on which
army
has the closest unit. Also
note that
a monstrous beast can attack
any
unit in their prey’s army,
not just
the closest unit, and cannot
itself be
attacked or charged by units
from
the army it has joined.

Realmscape Feature
Savage Hinterlands: It
seems the lands of this region
pose no
threat, at the moment.
This realmscape feature

2

MONSTROUS BEASTS

After set-up, each player
can set up a
Monster that is not a Hero,
starting
with the player that finished
setting
up their army first. These
monsters
are called ‘monstrous beasts’
in the
rules that follow. They are
not part of
either army. A monstrous
beast can
be set up anywhere on the
battlefield
that is more than 9" from
any other
monstrous beasts and more
than 9"
from models from either
army.
Monstrous beasts choose
their prey
at the start of each battle
round.
Their prey for that battle
round will
be the army that has a unit
closest
to them. For the rest of
that battle
round, the monstrous beast
joins the
opposing army. If both
armies have
a unit equally close to a
monstrous
beast, roll off to determine
who
picks the monstrous beast’s
prey.
Monstrous beasts will not
pick each
other as their prey.

the

If a battle takes place in
this realm, the player that
picked the realm can roll
dice and look up the result
a
on the table below to see
which realmscape feature
rule applies for the battle.
The result applies to both
players.

3

Reckless Aggression: A
philosophy of eat or be eaten
is needed to
survive amidst the wilderness.
Any unit that is within
12" of an
charge phase suffers 1 mortal enemy unit at the start of their
wound unless they finish
charge phase within 3" of
that
an enemy model. In addition,
re-roll hit rolls of 1 for units
you can
that have made a charge
move in the
same turn.

5

6

Elk Stervelingenrijk is werkelijk
enorm uitgestrekt en omvat
onvoorstelbaar veel gebieden.
Soms bevat een Strijdtoneel nadere
informatie over een of meer
van deze gebieden. In dat geval
kan de speler die het rijk heeft
uitgekozen ook bepalen dat het
strijdperk in één van deze gebieden
ligt, met gebruikmaking van de
Strijdtoneelregels die specifiek
gelden voor dat betreffende gebied.

DE STERVELINGENRIJKEN

De Stervelingenrijken waaruit je
kunt kiezen, zijn:

has no effect on the battle.

Hungering Animus: Even
the landscapes are possessed
predatory instinct, using
of a
avalanches or ground-quakes
to kill
their prey.
At the start of your hero
phase, roll a dice. On a 6+,
pick a point
anywhere on the battlefi
eld. Roll a dice for each
unit within 6"
of that point. On a 4+ the
unit being rolled for suff
ers 1 mortal
wound. On a 6+ it suffers
D3 mortal wounds instead.
Primal Violence: Here
every creature is red in tooth
and claw,
and both predator and prey.
At the end of each combat
phase, roll a dice. On a 6+,
carry out
the combat phase again
before moving on to the
battleshock
phase (do not roll again
at the end of the second
combat phase to
see if a third combat phase
takes place).

4

2

STRIJDPERKEN

Beasts of Ghur: This is
a realm of predators, an
endless hunting
ground where the strong
survive and the weak are
consumed.
Roll off. The winner can
set up an additional monstrous
using the Monstrous Beasts
beast
rule on the left.
Territory of Beasts: Great
migratory trails criss-cross
the lands,
made by groups of hunting
behemoths.
Both players can set up
an additional monstrous
beast using the
Monstrous Beasts rule on
the left.

•
•
•
•
•
•
•

Aqshy, Vuurrijk
Shyish, Dodenrijk
Ghyran, Levensrijk
Hysh, Lichtrijk
Ghur, Beestenrijk
Chamon, Metaalrijk
Ulgu, Schaduwrijk
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GETROUWHEIDSVAARDIGHEDEN
Als je leger trouw aan een verbond
heeft gezworen, kun je een set
getrouwheidsvaardigheden gebruiken in
je spel Warhammer Age of Sigmar. Met
getrouwheidsvaardigheden kan je leger
beschikken over aanvullende vaardigheden
en toverspreuken.

een leger het trefwoord Sormcast Eternal
hebben, kan het leger trouw zijn aan de
Sormcast Eternals-factie en wordt het een
Sormcast Eternals-leger genoemd.

Er zijn veel boeken uitgegeven over
Warhammer Age of Sigmar, waarin je
sets met getrouwheidsvaardigheden kunt
vinden, en er komen steeds nieuwe bij.
De regels op deze pagina leggen uit hoe
je getrouwheidsvaardigheden in je spel
kunt inzetten.

GROTE VERBONDEN

Eenheden in Warhammer Age of Sigmar
zijn trouw verschuldigd aan een van de
Grote Verbonden: Orde, Chaos, Dood of
Vernietiging. Het Grote Verbond waartoe
een eenheid behoort, wordt bepaald
aan de hand van de trefwoorden op de
warscroll. Een eenheid met bijvoorbeeld
het trefwoord Dood maakt deel uit van het
Grote Doodsverbond.
Een leger is trouw aan een Groot Verbond
als alle eenheden in het leger deel uitmaken
van dat Grote Verbond (met inbegrip van
eenheden waaraan je zelf bij het opstellen
een trefwoord toekent). Als bijvoorbeeld
alle eenheden in een leger het trefwoord
Orde hebben, kan het leger trouw zijn aan
het Grote Ordeverbond en wordt het een
Ordeleger genoemd.
FACTIES

Veel eenheden zijn ook trouw verschuldigd
aan een factie die deel uitmaakt van een van
de Grote Verbonden. Stormcast Eternals
vormen bijvoorbeeld een factie van het
Grote Ordeverbond.
Een leger kan trouw zijn aan een factie
in plaats van een Groot Verbond als alle
eenheden in het leger het trefwoord voor die
factie hebben, met inbegrip van eenheden
waaraan je zelf bij het opstellen een trefwoord
toekent. Als bijvoorbeeld alle eenheden in

De meeste getrouwheidsvaardigheden bevatten
sets met strijdkenmerken, commandokenmerken,
machtssymbolen en spreuken uit de sagen.
Deze worden soms weergegeven in een tabel: je
kunt een worp doen aan de hand van die tabel
om een willekeurige vaardigheid te genereren
of je kunt er een uitkiezen. Denk eraan dat
getrouwheidsvaardigheden niet kunnen
worden gebruikt door eenheden in je leger die
bondgenoten zijn.
PERSONAGES

Personages zoals Nagash, Archaon en Alarielle
zijn unieke machtige krijgers, met een eigen
persoonlijkheid en eigen machtssymbolen.
Deze modellen kunnen als zodanig geen
commandokenmerk of machtssymbool hebben.

GETROUWHEID VAN HET
LEGER
Wanneer je je leger kiest, kun je bepalen of je
leger een verbond aanhangt. In dat geval kun
je de getrouwheidsvaardigheden gebruiken
die overeenkomen met het gekozen verbond.
Als een leger trouw kan zijn aan meer dan één
verbond, moet je er één kiezen die tijdens het
spel van toepassing is.

SOORTEN VAARDIGHEDEN

STRIJDKENMERKEN

BONDGENOTEN
Een op de vier eenheden in een leger kan een
bondgenoot zijn.
Eenheden die bondgenoten zijn, worden
beschouwd als onderdeel van je leger, alleen
worden ze niet meegeteld wanneer je de
getrouwheid van je leger moet vaststellen
en kunnen ze dus deel uitmaken van
een ander Groot Verbond of een andere
factie. Bovendien kan een model van een
bondgenoot niet de generaal van het leger
zijn, en kan het geen gebruikmaken van of
profiteren van de getrouwheidsvaardigheden
van je leger.
De facties waarmee een leger een
bondgenootschap kan sluiten, kun je vinden
in het strijdboek of bij de Profielen voor de
Geregelde Veldslag in de nieuwste editie van
het General's Handbook. Een leger Sormcast
Eternals kan bondgenoten hebben uit elke
andere Orde-factie.

Een leger dat gezamenlijke doelen en
idealen nastreeft, is veel dodelijker dan een
verzameling losgeslagen uitschot van uit de
lucht gegrepen bondgenootschappen. Daarom
kunnen legers met dezelfde getrouwheid vaak
profiteren van krachtige extra vaardigheden.
Dit zijn de zogenaamde strijdkenmerken.
COMMANDOKENMERKEN

Of hij nu een geslepen strateeg of een malende
moordmachine is, elke generaal heeft zijn eigen
unieke stijl van bevelvoering. Als je generaal een
Held is en de getrouwheidsvaardigheden voor
je leger ook commandokenmerken bevatten, dan
kun je er zelf een voor je generaal kiezen of een
willekeurige door een worp met de dobbelsteen
laten bepalen. Als je om de een of andere reden
tijdens de strijd een nieuwe generaal moet
kiezen, moet je ook direct een kenmerk voor die
generaal kiezen, al dan niet met behulp van de
dobbelsteen. Commandokenmerken zijn niet
van invloed op aanvallen die worden gedaan
door het strijddier of -voertuig van de generaal,
tenzij anders vermeld.

VERSTERKINGEN

Eenheden die aan je leger worden toegevoegd
nadat de strijd is begonnen, kunnen
bondgenoten zijn. Ze tellen niet mee voor
het maximale aantal eenheden dat je als
bondgenoten in je leger kunt opnemen.
WARSCROLL BATTALIONS

Een warscroll battalion kan bondgenoten
bevatten. Ze tellen niet mee voor het
maximale aantal eenheden dat je als
bondgenoten in je leger kunt opnemen.

MACHTSSYMBOLEN

Deze kostbaarheden worden door machtige
helden gedragen als ze ten strijde trekken.
Als zich onder de getrouwheidsvaardigheden
voor je leger machtssymbolen bevinden,
kun je er een, al dan niet met behulp van de
dobbelsteen, uitkiezen dat door de Held van je
leger wordt gedragen. Je kunt één extra Held
een machtssymbool geven voor elk warscroll
battalion dat je in je leger opneemt. Een Held
mag niet meer dan één machtssymbool hebben,
en een leger mag geen twee exemplaren
van hetzelfde machtssymbool hebben.
Machtssymbolen zijn niet van invloed op
aanvallen die worden gedaan door het strijddier
of -voertuig van de held, tenzij anders vermeld.
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Dit Nurgle-leger bestaat niet alleen uit Rotbringers uit het strijdboek van Maggotkin of Nurgle, maar ook uit skaven uit het strijdboek van de
Skaven Pestilens. Alle eenheden hebben het trefwoord Nurgle en daarom worden de Nurgle-getrouwheidsvaardigheden gebruikt.
SPREUKEN UIT DE SAGEN

Tovenaars kennen wellicht nog extra
toverspreuken die afkomstig zijn uit de
magische sagen die alleen worden gebruikt
door de factie of het Grote Verbond waar
ze deel van uitmaken. Als zich onder de
getrouwheidsvaardigheden voor je leger
ook spreuken uit de sagen bevinden, kent
elke Tovenaar uit je leger één van de
spreuken uit de sage, naast alle eventuele
andere toverspreuken die ze kennen.
UNIEKE VAARDIGHEDEN

Sommige sets met getrouwheidsvaardigheden bevatten nog andere soorten
unieke vaardigheden. In dat geval vind je
in de set met getrouwheidsvaardigheden
een uitleg van hoe en wanneer deze
worden gebruikt.
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ARTEFACTS
OF POWER

These artefacts
are crafted in
the forges of Sigma
or more esoter
ic items, from
ron. They can
magical potion
potent tools in
s or charmed trinkebe blessed weapons, enchanted
the hands of the
armour
Stormcast Eterna
ts to inspiring
banners, but all
ls.
are
If a Stormcast

army includes
one may bear an
any Heroes, then
artefact of power.
Declare which
the artefact aft
Hero has
er picking your
general, and then
artefact of power
pick which
the Hero has.
Ideally, that artefact
fit the appeara
should
nce of the model,
or the heroic backsto
have given them.
ry you
Alternatively, pick
one of the followi
tables and roll
ng
a dice to random
ly select one.

Any Stormcast

If the Hero is
a Totem, they
may wield an item
Treasured Standa
from the
rds table instead
of any other artefact
Hero is a Lord-C
. If the
astellant, Lord-V
eritant or Knightthey may bear
Azyros,
an item from the
Mystic Lights table
any other artefact
instead of
. You may choose
one additional
have an artefact
Hero to
of power for each
warscroll battalio
army. The same
n in your
model cannot
have more than
one artefact.

BLESSED WEA
PONS

Eternals Hero

can be given one
The weapon picked
of the followin
g blessed weapon
to be blessed cannot
s.
be a weapon used
D6 Blessed Weapo
by a mount.
n
1 Strife-ender:
This sigmarite
weapon has been
with runes of emanci
energised
pation and liberati
4 Fang of Dracot
on from evil.
hion: Blessed by
the stormy breath
zodiacal godbea
of the
Pick one of this
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is
so fierce that even
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ld
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be fatal.
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are
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a Chaos unit.
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any wound rolls
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2 Blade of Heroes
.
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presence of a truly
In the lightnin
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g-spewing volcano
dire threat, bolsteri
of the Sicklestar
es
ng the warrior
spirit of the wielder
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until no task seems
n Blades are forged.
Their edges are
insurmountable.
so sharp they can
cut bone like butter.
Pick one of this
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Pick one of this
weapons to be
Heroes. Re-roll
Hero’s melee
a Blade of
weapon
failed hit rolls made
s to be an Obsidia
Blade. Improve
with this weapon
that target Heroes
n
the Rend charact
eristic of this weapon
or Monsters.
1 (if it has a Rend
by
characteristic of
‘-’ it becomes -1).
3 Hammer of
Might: When
6 Gift of the
the bearer strikes
Six Smiths: Some
noble weapon
true, this
unleashes a thunde
Stormcast Eternal
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rclap of energy
s, when
shatter every bone
truly valorous
that can
death, will find
in the victim’s body.
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their
as well, perfect
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Smiths’ craft that
Six
Pick one of this
guide the bearer
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to his kill.
weapons to be
of Might. Wound
a Hammer
rolls of 6 or more
Pick one of this
for this weapon
double damage
Hero’s melee
cause
.
weapons to be
Six Smiths. In each
a Gift of the
turn you can re-roll
one hit, wound
or damage roll
for an attack made
with this weapon
.
96

