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Deze brochure beschrijft de veranderingen van de spelregels voor
de Pennsylvania kaart. Er wordt verondersteld dat je al vertrouwd

bent met de spelregels van de originele Ticket to Ride. Deze uitbrei-
ding werd ontworpen voor 2-5 spelers. Er zijn specifieke regels voor-

zien voor een spel met 2 spelers (zie hieronder). 

Bestemmingstickets
Deze uitbreiding bevat 50 bestemmingstickets.
Bij het begin van het spel krijgt elke speler 5 bestemmingstickets waarvan
hij er minstens 3 moet houden. Als een speler in de loop van het spel
bijkomende bestemmingstickets wil, moet hij er 4 nemen en minstens 1
houden. Bestemmingskaarten die aan het begin van het spel of bij het
trekken van nieuwe bestemmingskaarten tijdens het spel afgelegd
worden, moeten net als in een regulier Ticket to Ride-spel onderaan de
stapel bestemmingskaarten gelegd worden.

Ferry's
Ferry's zijn speciale routes tussen twee aangrenzende
steden over een waterpartij. Je kunt ze gemakkelijk
herkennen aan de locomotiefico(o)n(en) op minstens
één van de stukken van de route. Om aanspraak te maken op
een ferryroute moet een speler een locomotiefkaart spelen voor elk
locomotiefsymbool op de route, plus de gebruikelijke kaartenset met de
juiste kleur voor de resterende stukken van de ferryroute. De kaart van
Pennsylvania bevat slechts twee ferryroutes die elk naar Ontario leiden.
De twee routes zijn niet verbonden met elkaar.  

Aandelen
Bij het begin van het spel, de 60 aandelen sorteren per spoorwegmaat-
schappij. Voor elke spoorwegmaatschappij, de kaarten in numerieke
volgorde sorteren en in die volgorde plaatsen (zodat aandeel nr. 1 van
elke spoorwegmaatschappij bovenaan ligt, nr. 2 er net onder, enz.). Ver-
geet niet dat elke spoorwegmaatschappij een verschillend aantal aande-
len heeft.  

Als een speler aanspraak maakt op een route mag hij ook het bovenste
aandeel nemen van een spoorwegmaatschappij die vermeld wordt op
deze route. Enkele routes zijn niet voorzien van logo's: deze routes geven
geen recht op een aandeel. Wanneer alle aandelen van een spoorweg-
maatschappij al genomen zijn, moet de speler een aandeel kiezen van
een andere spoorwegmaatschappij op de route.
De spelers leggen hun aandelen voor zich met de beeldkant naar beneden.
Een speler mag om het even wanneer tijdens het spel zijn eigen aandelen
bekijken.  

Scoren
Aan het einde van het spel tonen de spelers hun aandelen en sorteren ze
per spoorwegmaatschappij. De punten van elke spoorwegmaatschappij
worden dan verdeeld. 

u De speller met de meeste aandelen in elk spoor-
wegmaatschappij krijgt de meeste punten (zoals ge-
toond op de kaart van de spoorwegmaatschappij)
gevolgd door de speler met de tweede meeste aan-
delen, enz. Een speler krijgt geen punten als hij geen
aandelen heeft in een spoorwegmaatschappij. 

u Er zijn geen gelijke standen: als twee of meer
spelers hetzelfde aantal aandelen hebben, wordt
de speler die het aandeel met het laagste getal
heeft, beschouwd als de speler met het grootste aantal omdat hij als
eerste geïnvesteerd heeft in deze spoorwegmaatschappij. 

u Wanneer meer spelers aandelen hebben in een spoorwegmaat-
schappij dan er punten te verdelen zijn, krijgen de spelers met het
kleinste aantal niets. 

Aan het einde van het spel krijg(t)(en) de speler(s) die het grootste aan-
tal tickets verzameld heeft (hebben), een Globetrotter bonus van 15 pun-
ten. Bij een gelijke stand van meerdere spelers, krijgen al deze spelers
de bonus. Tickets die niet volledig zijn, spelen geen rol bij het bepalen
van de speler(s) die deze bonus krijg(t)(en).

Regels voor 2 spelers
Een spel met 2 spelers wordt gespeeld met een derde, "blinde" speler.
De regels hierboven blijven gelden, maar worden iets aangepast:

u Als een speler een aandeel neemt, kiest hij ook een aandeel voor de
blinde speler. Het gekozen aandeel wordt naast de andere gelegd
met de beeldkant naar beneden.

u Aan het einde van het spel en vóór de punten voor de aandelen van
de spoorwegmaatschappijen worden toegekend, worden de aande-
len van de blinde speler geschud en geteld, en wordt de helft van het
totale aantal (afgerond) bekendgemaakt.

u Er wordt dan rekening gehouden met de aandelen van de blinde spe-
ler bij het berekenen van de verschillende meerderheden. Je moet
hem echter geen punten geven.

Voorbeeld: van de B&O Railroad heeft Mark 3 aandelen, de blinde speler 2
aandelen en Erik 1 aandeel. Mark scoort 20 punten en Erik scoort 9 punten.

Dit spel is een uitbreiding. Je moet ook de volgende spelonderdelen 
van een van de vorige versies van Ticket to Ride gebruiken: 

u Een reserve van 45 treinen per speler
en de overeenstemmende scorepionnen
van een van de volgende spellen:

- Ticket to Ride 
- Ticket to Ride Europa 

u 110 treinkaarten van:  
- Ticket to Ride 
- Ticket to Ride Europa 
- USA 1910 uitbreiding

Welkom op Ticket to Ride® Pennsylvania – een Ticket to Ride uitbreiding in een staat barstensvol spoorweggeschiedenis
met de beroemdste Amerikaanse spoorlijnen. Investeer jij in de meest winstgevende maatschappijen?

x2 x4x3

x5 x7x6

x8 x15x10

tNelly maakt aanspraak
op de route Oil City-

Warren. Ze mag dan het
bovenste aandeel van 

Pennsylvania Railroad,
Baltimore & Ohio 
Railroad, of Erie 

Lackawanna 
Railroad nemen. 
Ze beslist om het  
aandeel van de 

Pennsylvania Railroad
te nemen. 
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Deze brochure beschrijft de specifieke veranderingen van de spel-
regels voor de kaart van het Verenigd Koninkrijk. Er wordt veron-

dersteld dat je al vertrouwd bent met de spelregels van de originele
Ticket to Ride. Deze uitbreiding werd ontworpen voor 2-4 spelers. In een
spel met 3 of 4 spelers mag je beide sporen gebruiken van de dubbele
routes. In een spel met 2 spelers is het ene spoor niet meer bruikbaar
zodra het andere van de dubbele routes in gebruik genomen is.

Locomotieven
Bij het begin van het spel krijgt elke speler een
locomotief samen met zijn 4 treinkaarten.
Verder geldt voor deze uitbreiding:

u Om het even welke 4 kaarten kunnen worden gespeeld als een
locomotief;

u Als 3 of meer locomotieven verschijnen tussen de beschikbare
kaarten met de beeldkant naar boven, ze NIET wegleggen.

Bestemmingstickets
Deze uitbreiding bevat 57 bestemmingstickets.
Bij het begin van het spel krijgt elke speler 5 be-
stemmingstickets waarvan hij er minstens 3 moet houden. Als een spe-
ler in de loop van het spel bijkomende bestemmingstickets wil, moet
hij er 3 trekken en minstens 1 houden. De bestemmingstickets die niet
worden bijgehouden bij het begin van het spel of na het trekken van
nieuwe bestemmingstickets in de loop van het spel, worden toege-
voegd aan de onderkant van de stapel met bestemmingstickets zoals
in het gewone Ticket to Ride spel.

Ferry's
Ferry's zijn speciale routes tussen twee aan-
grenzende steden over een waterpartij. Je
kunt ze gemakkelijk herkennen aan de loco-
motiefico(o)n(en) op minstens één van de stukken van de route. Om
aanspraak te maken op een ferryroute moet een speler een locomo-
tiefkaart spelen voor elk locomotiefsymbool op de route, plus de ge-
bruikelijke kaartenset met de juiste kleur voor de resterende stukken
van de ferryroute.

Technologiekaarten
Deze uitbreiding voert technologiekaarten in. De spelers beginnen het
spel zonder enige technologie. Ze kunnen alleen aanspraak maken op
routes met 1 en 2 stukken en ze kunnen alleen aanspraak maken op
routes in Engeland. Ze kunnen geen aanspraak maken op ferryroutes.

Uitzondering: De Southampton - New York route is een speciale
route. De spelers kunnen om het even wanneer en zonder enige
technologie aanspraak maken op deze route.

Aan het begin van zijn beurt en voor het uitvoeren van een gewone
actie, mag een speler locomotieven afgeven om EEN technologiekaart
te kopen. Vergeet niet dat je om het even welke 4 kaarten kunt ge-
bruiken als een locomotief (of om het even welke 3 kaarten als je de
Booster technologie hebt), zelfs voor deze gelegenheid.

Beschikbare technologieën

Wales concessie x4
Kostprijs: 1 locomotief
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op routes in om het even welke
van de 5 steden in Wales.

Ierland/Frankrijk concessie x4
Kostprijs: 1 locomotief
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op routes in om het even welke
van de 10 steden in Ierland en Frankrijk.

Schotland concessie x4
Kostprijs: 1 locomotief
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op routes in om het even welke
van de 10 steden in Schotland.

Mechanische stoker x4
Kostprijs: 1 locomotief
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op routes met 3 stukken.

Extraverhitte stoomketel x4
Kostprijs: 2 locomotieven
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op routes met 4, 5 en 6 stukken. 
Je hebt nog altijd de mechanische stoker
nodig om aanspraak te maken op routes met 3 stukken.

Schroeven x4
Kostprijs: 2 locomotieven
Geeft je de mogelijkheid om aanspraak te
maken op ferryroutes.

Booster x4
Kostprijs: 2 locomotieven
Je mag nu om het even welke 3 kaarten ge-
bruiken als een locomotief (in plaats van
de normale 4).

Ketelbekleding x4
Kostprijs: 2 locomotieven
Je scoort 1 extra punt voor elke route waarop
je aanspraak maakt.

Stoomturbines x4
Kostprijs: 2 locomotieven
Je scoort 2 extra punten voor elke ferry-
route waarop je aanspraak maakt. 
In combinatie met een ketelbekleding scoor
je 3 punten voor elke ferryroute waarop je aanspraak maakt.
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Voor deze uitbreiding heb je maar 35 treinen (in plaats van de gebruike-
lijke 45) en de overeenstemmende scorepionnen van Ticket to Ride of
Ticket to Ride Europa nodig. Je hebt de treinkaarten van je originele spel
niet nodig omdat deze uitbreiding voorzien is van een volledige, speci-
fieke stapel UK treinkaarten met 6 extra locomotiefkaarten.

Welkom op Ticket to Ride® Verenigd Koninkrijk - een Ticket to Ride uitbreiding om de eerste dagen van 
het spoorwegavontuur opnieuw te beleven. Het begon allemaal in Engeland, in de 19de eeuw…
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Voorspan x4
Kostprijs: 4 locomotieven
Aan het einde van het spel scoor je 2 pun-
ten voor elk ticket dat je verzameld hebt. 

Recht van doorgang x1
Kostprijs: 4 locomotieven
Je mag deze kaart spelen om aanspraak
te maken op een route waarop een an-
dere speler al aanspraak gemaakt heeft.
Als je deze kaart speelt, moet je nog altijd het juiste aantal
kaarten spelen om aanspraak te maken op de route. Plaats
gewoon je treinen op de route, naast de treinen van de an-
dere speler. Als je deze kaart neemt, moet je onmiddellijk
aanspraak maken op de route en na het aanspraak maken op
de route, moet je de kaart weer op de tafel leggen, zodat een
andere speler ze kan nemen.

Belangrijke opmerking: een speler zal vaak meerdere technologiekaarten
nodig hebben om aanspraak te kunnen maken op een route. Zie voorbeelden
hieronder.

Vergeet niet: De Southampton - New York route is een speciale route. De
spelers kunnen om het even wanneer en zonder enige technologie aanspraak
maken op deze route.

Variant: 
geavanceerde technologieën
Je kunt geavanceerde technologieën toevoegen om meer concurrentie te
stoppen in het spel. Hou er rekening mee dat het aantal geavanceerde
technologieën beperkt is.

Geavanceerde technologieën

Thermocompressors x1
Kostprijs: 1 locomotief
Maak tijdens deze beurt aanspraak op 2
routes en geef dan deze kaart terug.

Watertenders x2
Kostprijs: 2 locomotieven
Bij het trekken van treinkaarten, kun je
beslissen om 3 blinde kaarten te trekken
in plaats van de gebruikelijke 2.

Riskante contracten x1
Kostprijs: 2 locomotieven
Aan het einde van het spel scoor je 20
punten als je het grootste aantal tickets
verzameld hebt. Als dit niet het geval is,
verlies je 20 punten.
Deze kaart moet worden gekocht voor de treinkaarten her-
schud worden. Zodra de treinkaarten herschud zijn, kunnen
deze kaarten niet meer worden gekocht en moeten ze weer in
de doos worden gelegd.

Evenwichtsboom x1
Kostprijs: 2 locomotieven
Aan het einde van het spel scoor je 15
punten als je de langste route hebt. Als
dit niet het geval is, verlies je 15 punten.
Deze kaart moet worden gekocht voor de treinkaarten her-
schud worden. Zodra de treinkaarten herschud zijn, kunnen
deze kaarten niet meer worden gekocht en moeten ze weer in
de doos worden gelegd.

Dieselaandrijving x1
Kostprijs: 3 locomotieven
Bij het aanspraak maken op een route,
mag je 1 kaart minder spelen dan vereist.
Je moet nog altijd minstens 1 kaart spelen
en je kunt geen locomotief negeren op een ferryroute.

Scoren
u In deze uitbreiding is er geen globetrotter of langste routebonus

voorzien.
u Sommige spelers tellen graag hun punten voor de routes waarop ze

aanspraak hebben gemaakt, aan het einde van het spel en niet tel-
kens als ze aanspraak maken op een route. De score voor sommige
routes kan echter worden beïnvloed door technologieën zoals de ke-
telbekleding of de stoomturbines. Het wachten tot aan het einde van
het spel om de routepunten te berekenen, werkt dus niet in deze uit-
breiding. Als je de neiging zou hebben om te vergeten om onmiddel-
lijk je score te bepalen voor de routes waarop je aanspraak maakt,
raden we aan om een speler aan te duiden voor het bijhouden van de
scores. Laat hem alle scorepionnen verplaatsen tijdens het volledige
spel of laat hem minstens de spelers eraan herinneren dat ze dit moe-
ten doen als ze het vergeten.

Als een speler aanspraak wil maken op de route van Stranraer
naar Londonderry, heeft hij de Schotland concessiekaart, 

de Ierland/Frankrijk concessiekaart, de mechanische stokerkaart
en de schroevenkaart nodig.

Als een speler aanspraak 
wil maken op de route van
Newcastle naar Edinburgh,

heeft hij de Schotland 
concessiekaart en de 

mechanische stokerkaart nodig.
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