
Spelers

2-4
Leeftijden

10+
Minuten

30-60

Je staat op het punt om op een 3-daagse tour door de geschiedenis te gaan, een reis van 
duizenden jaren in een tijdmachine om grote momenten uit ons verleden te ervaren.

Trekking through History bestaat uit drie rondes, die elk een dag van je reis voorstellen. 
Elke dag bezoek je een reeks historische gebeurtenissen, en breng je bij elke gebeurtenis 

een verschillend aantal uren door.
Onderweg scoor je punten als je je aan het reisplan houdt en historische gebeurtenissen 

in chronologische volgorde bezoekt. We gaan!

Bekijk de How-to-Play Video (Engels): worldhistorygame.com/rules

Welkom bij Wayback Tours

Onderdelen - 108 Geschiedeniskaarten s 12 Voorouderkaarten s 1 Klok s 1 Neopreen speelmat s 4 Zakhorloges s 4 Spelerspuntenfiches 
s 84 Ervaringsfiches (20 personen, 18 gebeurtenissen, 16 innovatie, 16 vooruitgang, 14 wild) s 20 Tijdskristallen s 1 Voorraadlade s 4 Kristallen Tanks 
s 24 Reisplannen s 4 Referentiekaarten s 1 Regelboek s 1 Datum index s 24 Time Warp-kaarten s 4 Time Warp-markers s 1 Time Warp-regelboek
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Plaats de voorraadlade (met alle
ervaringsfiches en tijdskristallen 
erin) op de tafel.

Het deck Dag I van 
geschiedeniskaarten heeft 
het Romeinse cijfer “I” in de 
rechterbovenhoek van elke kaart. 
Schud en leg de stapel hier met 
de beeldzijde naar boven. Trek 
vervolgens 5 kaarten en plaats ze 
in de 5 lege plaatsen rechts van de 
stapel. Deze rij van 5 kaarten, plus de 
bovenste kaart van de stapel, vormen 
de 6-kaarten vertrekrij.

Plaats de stapel voorouderkaarten.
2 spelers: Plaats 6 exemplaren.
3 spelers: Plaats 9 exemplaren.
4 spelers: Plaats 12 exemplaren.

Schud de reisplannen. Deel 
er 4 uit aan elke speler. In je 
eerste spel kiest elke speler er 
een willekeurig, legt het met de 
beeldzijde voor zich, en houdt 
de andere dicht bij zich voor 
later (als je eenmaal het spel 
hebt geleerd, kun je kiezen welke 
reisplannen je wil gebruiken). 

SPELOPZET

Schud de Dag II en Dag III
stapels afzonderlijk, zet ze dan
opzij voor later.

Leg de speelmat op de tafel.
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Geef elke speler een kristallen tank
van hun kleur en een tijdskristal. 
De spelers plaatsen de verzamelde 
tijdskristallen in hun kristallen tank.

Elke speler neemt een 
houten puntenfiche 
van zijn kleur en 
plaatst deze op 0 op 
het scorespoor.

Plaats de klok naast het speelveld. 
De spelers kiezen een zakhorloge 
van hun kleur en stapelen ze in 
willekeurige volgorde op 12 uur. 

Geef elke speler
een referentiekaart.

  staat voor punten die je kunt 
scoren. Je vindt deze op je reisplan en de 
Treks(reizen)-sectie van het speelveld. 

TIPTIP
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HET SPEL SPELEN
De volgorde van de beurten 
begrijpen
De zakhorloges op de klok bepalen de 
beurtvolgorde. De speler wiens zakhorloge 
bovenaan staat gaat eerst. Naarmate het spel 
vordert, gaat de speler wiens zakhorloge het 
verst achter op de klok ligt, als volgende. 
Indien meerdere zakhorloges gelijk staan, 
is de speler die bovenaan de stapel staat 
aan de beurt. Het is mogelijk dat een speler 
meerdere beurten na elkaar heeft als hij een 
beurt heeft voltooid en zijn zakhorloge nog 
steeds het verst achter ligt op de klok.

Kies een kaart

Verplaats je zakhorloge

Verzamel voordelen

Plaats Kaart in Trek (reizen)

Schuif en hervul 
geschiedeniskaarten

Bij elke beurt kies je eerst welke van de 6 historische gebeurtenissen in de vertrekrij
je bezoekt (je mag de bovenste kaart van de stapel kiezen). Je kan ook beslissen om één van 
je voorouders te bezoeken. Alle punten die je deze beurt krijgt, vloeien voort uit deze keuze.

Over geschiedeniskaarten
Meestal zul je besluiten om een historische gebeurtenis uit de vertrekrij te bezoeken. 
Elke geschiedeniskaart in de rij heeft verschillende stukjes informatie:

Over voorouderkaarten
In zeldzame gevallen 
zul je besluiten om een 
voorouder te bezoeken 
door een voorouderkaart 
te selecteren, indien 
beschikbaar. 

Voorouderkaarten werken 
zoals geschiedeniskaarten, 
behalve dat de data 
flexibel zijn, wat het 
gemakkelijker maakt om 

gebeurtenissen te bezoeken in chronologische 
volgorde, om punten te verdienen (zie p. 6).

1

Als je aan de beurt bent, voer je de volgende 
stappen uit in volgorde:

2

3

4

5

1

Jaar: Het jaar 
waarin de 
gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden

Titel: De gebeurtenis 
die je kunt beleven

Uurkosten: 
Het aantal uren 
(velden op de 
klok) dat je moet 
bewegen om deze 
kaart te nemen

Voordelen: De beloningen voor het 
kiezen en het nemen van de kaart

  Persoonservaring

  Gebeurteniservaring

  Innovatie-ervaring

  Vooruitgangservaring

  Wilde Ervaring

  Tijdskristal

Dag: Het Dag-deck waartoe 
deze kaart hoort

Geschiedenis: Leer 
over de historische 
gebeurtenis

Voorbeeld: De blauwe speler is aan de beurt omdat 
zij het verst achter liggen, en bovenop liggen. 

Onthoud dat BCE staat voor “Before 
Common Era” (voor onze jaartelling). 
Hoe groter een BCE datum nummer 
is, hoe ouder het is. 

TIPTIP

Kies een kaart
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Kijk naar het nummer linksonder op de kaart die je gekozen hebt. Dat is het aantal 
uren dat je aan de historische gebeurtenis of voorouder zult besteden. Verplaats je 
zakhorloge dat aantal uren op de klok, en leg het boven op de andere zakhorloges 
op het veld waar het belandt.

Verplaats je zakhorloge

Tijd besparen met tijdskristallen
Wanneer je je zakhorloge op de klok verplaatst, kun je tijdskristallen gebruiken 
om het aantal uren dat je je verplaatst te verminderen. Elke kristal trekt 1 uur 
af van het totale aantal uren dat je een gebeurtenis hebt bezocht, waardoor 
je 1 veld minder mag verplaatsen op de klok. Leg de gebruikte tijdskristallen 
terug in de voorraadlade. Je kunt 
meerdere kristallen in een beurt 
uitgeven, maar niets mag minder 
dan 1 uur kosten. 

Belangrijk: Je mag de kristallen van 
een kaart niet gebruiken om de uren 
op diezelfde kaart te verminderen. 
Om tijdskristallen voor een kaart 
te gebruiken, moet je ze al in je 
kristallen tank hebben voordat je de 
kaart selecteert.

Voorbeeld: Nick wil de Jaar 
1324-kaart, met een kost van 3 uur. 
Hij betaalt 2 kristallen (en legt ze in de 
voorraadlade), waardoor de kost van 
de reis vermindert tot slechts 1 uur.

3 Verzamel voordelen
Verzamel de voordelen op 
de kaart die je hebt gekozen. 
Verzamel bovendien het 
voordeel dat op de speelmat 
onder de kaart staat.

Voorbeeld: Emma kiest de 1963 
geschiedeniskaart. Deze kaart 
geeft een    en  . Op de 
speelmat onder de kaart staat 
een  , dus die pakt ze ook.

Plaats elk verkregen ervaringsfiche op je reisplan, op 
de bovenste lege plek van de kolom met de kleur van 
het fiche.  Ervaringen zijn wild: je kunt ze in elke 
kolom plaatsen. Als je een fiche niet kunt plaatsen, leg 
het dan terug in de voorraadlade. Fiches zijn onbeperkt. 
Als de fiches van een bepaalde kleur op zijn, gebruik 
dan  fiches in hun plaats. Als je tijdskristallen hebt 
gewonnen, leg deze dan in je kristallen tank.

Als je een ervaringsfiche op een veld met een icoon legt, 
of een horizontale rij met een icoon aan het einde volledig 
vult, krijg je onmiddellijk wat het icoon aangeeft-ofwel 
overwinningspunten, ofwel een tijdskristal. Verplaats 
je houten puntfiche op het scorespoor om de behaalde 
punten te markeren, of plaats tijdskristallen in je 
kristallen tank. 

Voorbeeld: Emma legt de ervaringsfiches die ze heeft 
verkregen op haar reisplan, en scoort onmiddellijk 4 
punten voor het afdekken van de 4 in de  kolom.

Voorbeeld: Carl krijgt 6 punten voor het opvullen 
van de rij.

Het gebruik van tijdskristallen kan 
je helpen om meerdere beurten 
achter elkaar te spelen. Er is geen 
limiet aan het aantal kristallen die je 
kunt vasthouden.

TIPTIP

Voorbeeld: Deze rode speler kiest de kaart 49BCE en verplaatst zijn zakhorloge 2 uur.

2
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Als je een voorouderkaart nam, voeg 
deze dan toe aan je huidige Trek. Je mag 
geen nieuwe Trek beginnen met een 
Voorouderkaart. 

De datum van je voorouderkaart wordt 
dezelfde als die van de vorige kaart in je 
Trek. Hierdoor kun je een Trek door laten 
gaanwanneer dat anders onmogelijk zou 
zijn. Merk op dat je voorouderkaarten 
mag plaatsen na andere voorouderkaarten.

  Plaats kaart in Trek (reizen)4

Als het jaar van je nieuwe kaart later is dan dat van de vorige kaart in je Trek, leg  
de nieuwe kaart er dan bovenop, zodat je alle data kunt zien. Bij de volgende beurten 
ga je kaarten aan deze kolom blijven toevoegen, zolang elke nieuwe kaart die je neemt 
chronologisch later is dan de vorige kaart die je aan de Trek hebt toegevoegd.

Als het jaar van je nieuwe kaart eerder is dan dat van je vorige kaart, voeg deze 
dan niet toe aan je Trek. Maak van je reizen een stapel kaarten. Draai deze om om 
te laten zien dat hij af is en leg hem opzij. (Je telt deze punten aan het einde van het 
spel.) Begin dan een nieuwe Trek met de kaart die je net hebt genomen.

A

B

Voorbeeld: Tim nam de Jaar 1271-kaart, wat eerder is dan zijn meest recente 
geschiedeniskaart van Jaar 1519, dus moet hij een nieuwe Trek beginnen. Hij voegt 
zijn vorige Trek samen en legt hem aan de kant naast zijn andere voltooide Treks. 

C

Voorbeeld: Kira krijgt een voorouderkaart 
en plaatst deze in haar huidige Trek. Het 
wordt beschouwd als het jaar 1933 wanneer 
ze beslist wat ze doet met de volgende kaart 
die ze kiest.

Als dit je eerste kaart is, leg je hem voor je neer. Hiermee begin je je eerste kolom kaarten, een Trek genoemd. 

Een Trek is een serie gebeurtenissen die in chronologische volgorde worden bezocht. Hoe meer gebeurtenissen in een Trek, hoe meer punten je 
scoort aan het einde van het spel.

Als je in een latere beurt een nieuwe kaart kiest, doe je één van de volgende zaken, afhankelijk van de datum van de kaart die je kiest:

Gekozen kaart

Nieuwe Trek
Vorige Treks
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Klokdetails
Uren in een dag
Er zijn 3 rondes, één voor elke dag van je 
reis. Je hebt elke dag 12 uur te besteden, zoals 
aangegeven op de klok.

Stiptheidsbonus
Als een kaart (eventueel in combinatie met 
tijdskristallen) je zak horloge op precies 12 
uur brengt, krijg je de stiptheidsbonus van 3 
punten. 

Beweging eindigt altijd op 12
Als een kaart je zakhorloge voorbij 12 uur zou 
sturen, stop je toch op 12 uur. Je krijgt geen 
stiptheidsbonus in dit geval. 

  Schuif en hervul geschiedeniskaarten5

Schuif de geschiedeniskaarten in de vertrekrij 
naar rechts om de lege vakken op te vullen, 
waarbij ze in dezelfde volgorde blijven. Schuif 
de bovenste kaart van het Dag deck opzij om 
de meest linkse lege plek in de rij op te vullen.

Einde van de dag
Spelers moeten altijd op 12 uur stoppen als ze het bereiken (zie “Klokdetails” op deze 
pagina). Als alle spelers op 12 uur staan, is de dag afgelopen. Als dit het einde van de 
derde dag is, ga dan verder met de eindtelling (p. 8). Anders:

1. Leg het huidige Dag deck en alle geschiedeniskaarten in de vertrekrij weg.
2. Leg het volgende Dag deck open op zijn plaats op het speelveld. Trek 5 kaarten 

vande top van deze stapel en leg elke kaart met de beeldzijde naar boven in de 
vertrekrij.

3. Leg alle huidige reisplannen en de ervaringtokens die erop liggen weg.
4. Elke speler kiest één van zijn overgebleven reisplannen om voor de komende dag 

te gebruiken
5. Begin de volgende dag met de zakhorloges op hun huidige posities op 12 uur.

Belangrijk: Bij het begin van een nieuwe dag gaan de spelers door met hun 
huidige Trek en behouden de tijdskristallen die ze verdiend hebben. 

Voorbeeld: De rode speler kiest een kaart die 2 
uur kost, zodat hij precies op 12 uur eindigt, wat 
3 punten oplevert.

Voorbeeld: De blauwe speler kiest een kaart die 5 
uur kost, maar hij stopt nog steeds op 12 uur en 
krijgt geen bonus.

Anticipeer op hoe de kaarten 
in de rij kunnen bewegen 
terwijl je op je beurt wacht. 

TIPTIP
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Eindtelling
Aan het einde van de derde dag berekenen de spelers hun eindscore.

Je eindscore bestaat uit het volgende:

Punten behaald met reisplannen (geteld tijdens het spel op het scorespoor).

1 punt per ongebruikt tijdskristal.

Trek punten: Elke Trek (compleet of niet) verdient overwinningspunten gebaseerd op 
het aantal kaarten dat hij bevat, zoals aangegeven op de Treks-scorelijst op de speelmat. 
Opmerking: voor Treks met meer dan 10 kaarten levert elke extra kaart 3 punten op.

De speler met de meeste overwinningspunten wint!

Als spelers met de meeste punten gelijk staan, wint de speler met de langste Trek.

Als er ook een gelijke stand is voor de langste Treks, dan vergelijken de spelers hun op één 
na langste Treks om de winnaar te bepalen. Als ook hun op één na langste Trek gelijk is, 
kijken ze naar hun derde... en zo verder tot er een winnaar is. Als er nog steeds een gelijke 
stand is, dan delen de spelers de overwinning.  
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Voorbeeld: Gabe is zijn eindscore aan het berekenen. Hij heeft verdiend: 32 
overwinningspunten op het scorespoor, 1 punt van ongebruikte tijdskristallen, en 
24 punten van zijn Treks. Gabe’s eindscore is 57 overwinningspunten. 
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We hopen dat je genoten hebt van je tijd bij ons en dat je ons nog eens bezoekt op 
Wayback Tours!

        Gelieve uw zakhorloge terug te geven aan de kiosk alvorens de terminal te verlaten.

Time Warps 
Als je eenmaal 
Trekking through 
History hebt 
gespeeld en je 
vertrouwd bent met 
het spel, probeer dan 
dit pakket dat je zult 
vinden in de doos: 


