In dit spel leid jij een van de Schotse clans
naar de overwinning!

De gebeurtenissen in Swords and Bagpipes vinden plaats tijdens
de confrontatie tussen Engeland en Schotland gedurende de
eerste oorlog om de Schotse onafhankelijkheid (1296-1328).
Schotland moet winnen! De tegenstander is echter sterk en een
overwinning is alleen mogelijk als alle clans samenwerken.
Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan! Aristocraten
vechten vaak liever voor hun eigen belang dan voor vrijheid. En
Koning Edward I, ook wel de Hamer van de Schotten genoemd,
heeft gulle beloningen klaar liggen voor degenen die voor zijn
kant kiezen...
Het is geen verraad....het is gewoon een zakelijke beslissing!

Scots Wha Hae (Scots, Who Have)
Original lyrics in Scots
‘Scots, wha hae wi Wallace bled,

‘Schotten, die met Wallace hebben gebloed,

Welcome tae yer gory bed,

Welkom op uw bloederige bed

Scots, wham Bruce has aften led,
Or tae victorie.

Schotten, die Bruce vaak heeft aangevoerd,
of bij uw victorie.

‘Now’s the day, an now’s the hour:

‘Nu is de dag, en nu is het uur:

See approach proud Edward’s power -

Zie de macht van trotse Eduard naderen -

See the front o battle lour,
Chains and Slaverie.

Zie, de veldslag gaat beginnen,
Ketens en slavernij.

‘Wha will be a traitor knave?

‘Wie zal de bedriegende verrader zijn?

Wha sae base as be a slave?

Wie is zo laag om slaaf te zijn? -

Wha will fill a coward’s grave?
Let him turn an flee.

Wie zal er een lafaards graf vullen?
Laat hem omkeren, en vluchten.

‘Wha, for Scotland’s king and law,

‘Wie voor Schotlands koning en wet

Freeman stand, or Freeman fa,

Als vrije man wil standhouden of sterven,

Freedom’s sword will strongly draw,
Let him on wi me.

Gereed is vrijheids zwaard te trekken,
Laat die mij volgen.

‘By Oppression’s woes and pains,

‘Bij de klachten en pijnen van onderdrukking,

We will drain our dearest veins,

Wij zullen onze dierbare aderen leeg laten

By your sons in servile chains!
But they shall be free.

‘Lay the proud usurpers low,

Bij jullie zonen in ketens van slavernij,
bloeden

Maar zij zullen vrij zijn.

Tyrants fall in every foe,

‘Sla neer de trotse overheersers,

Let us do or dee.

Vrijheid ligt in elke slag,

Liberty’s in every blow! -

Elke dode vijand is een tiran minder,
Laten wij doen of sterven!

«Scots Wha Hae» is het
partijlied van de Schotse
Nationale Partij. Het wordt
jaarlijks gezongen aan het einde
van hun jaarlijkse bijeenkomst.

Auteur: Robert Burns
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Such a Parcel of Rogues in a Nation
Fareweel to a’ our Scottish fame,

Vaarwel aan onze Schotse faam,

Fareweel ev’n to the Scottish name,

Vaarwel zelfs aan de Schotse naam,

Fareweel our ancient glory;

Vaarwel aloude glorie;

Sae fam’d in martial story.

Zo rijk aan krijgshistorie.

Now Sark rins over Solway sands,

De Sark die loopt door Salways zand,

An’ Tweed rins to the ocean,

To mark where England’s province standsSuch a parcel of rogues in a nation!

De Tweed: nu demarcatie

Van een gewest van Engeland -

Wat een addergebroed in een natie!

What force or guile could not subdue,

Wat dwang noch list ooit temmen

Is wrought now by a coward few,

In eeuwen oorlogsvuur,

Thro’ many warlike ages,

mocht,

For hireling traitor’s wages.

Is door wat lafaards nu gewrocht,

The English steel we could disdain,

Voor ‘n judasloon te huur.

Secure in valour’s station;

We spuwden op het Engels staal,

But English gold has been our bane -

Beschut door heldenstaatsie;

Such a parcel of rogues in a nation!

Maar Engels goud werd ons fataal Wat een addergebroed in een natie!

O would, ere I had seen the day

That Treason thus could sell us,

O, had ik eerder dan de tijd

Wi’ Bruce and loyal Wallace!

Mijn hoofd in klei maar neergevlijd,

Dat Judassen ons kusten,

My auld grey head had lien in clay,

Waar Bruce en Wallace rusten!

But pith and power, till my last hour,
I’ll mak this declaration;

We’re bought and sold for English goldSuch a parcel of rogues in a nation

Mijn allerlaatste ademtocht,
Brengt nog de observatie;

We zijn voor Engels goud verkocht Wat een addergebroed in een natie

Auteur: Robert Burns
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Doel van het spel

In Swords and Bagpipes probeer je de onafhankelijkheid van
Schotland te verdedigen en tegelijkertijd zoveel mogelijk
goud op te sparen als mogelijk.

Spelonderdelen

Legereenheid tokens (Unit tokens) — 54
Gouden munten — 60
Koning Edward kaarten — 2 kaarten
Engelse leger kaarten (English Arms) — 8
kaarten
Dolk kaarten (Dagger) — 16 kaarten
Doedelzak kaarten (Bagpipe) — 22 kaarten
Spelregels

Speelbord — 1
Eremedaille token (Badge of Honour) — 1
Blijf thuis! token (Stay Home! token) — 1
Schotse nederlaag marker (Scotland’s
Defeats marker) — 1
Kampbord (Camp sheets) — 6
Kasteelbord (Castle sheets) — 6
Keuze tokens (Choice tokens) — 6 paar

Voorbereiding

1 Leg het speelbord met de kaart van Schotland in het midden van de tafel. Schud de
dolk kaarten en de Doedelzak kaarten afzonderlijk en leg deze op de gebieden (A) en
(B) op het speelbord.
2 Leg de Schotse nederlaag marker op zijn startlocatie in Glasgow (C). Leg de
Legereenheid tokens en gouden munten bij elkaar (D) en (E).
3 Creëer het Engelse legerdeck.
Stap 1: Pak willekeurig één van de Koning
Edward kaarten (de kaarten met een rode
achterkant). Zonder naar deze kaart te kijken
leg je deze gesloten op veld (F) op de speelbord.
Leg de andere kaart, zonder deze te bekijken,
terug in de doos.
Stap 2: Schud de Engelse leger kaarten (de
kaarten met de grijze achterkant) en pak
willekeurig 6 van deze kaarten. Leg deze
gesloten op de Koning Edward kaart. Leg de
overige kaarten, zonder deze te bekijken, terug in de doos.
Als je tijdens het spel een Engelse legerkaart opendraait, leg je deze op de
daarvoor bedoelde plek op het speelbord (F1).
4 Iedere speler krijgt 2 persoonlijke
speelborden in zijn kleur, het
Kasteelbord en het Kampbord.
Je gebruikt het Kasteel om je
Legereenheid tokens en je goud op te
sparen. Om strijd te kunnen voeren,
moet je legers verplaatsen naar je Kamp.

4

5 Iedere speler legt 3 legers
en 3 gouden munten in
zijn Kasteel. Iedere speler
trekt
vervolgens
één
Doedelzakkaart.

6 Iedere speler krijgt 2 Keuze
tokens in de kleuren van
zijn clan, een token met
een kroon en een token
met een Schotse baret.

7 De oudste speler wordt de startspeler. De andere spelers geven hem de Eremedaille
token.

Het spel wordt gespeeld in 7 ronden. Het aantal ronden is gelijk aan het aantal
kaarten in het Engelse legerdeck. Als Schotland echter de oorlog verliest, kan het
spel eerder eindigen (zie ‘Einde van het spel’).
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De 7 fases van een ronde
Elke ronde bestaat uit 7 verschillende fases, te weten:

1. Invasiefase (Invasion Phase)
2. Actiefase (Actions Phase)
3. Eremedaille fase (Badge of Honour Phase)
4. Keuze fase (Choice Phase)
5. Gevechtsfase (Battle Phase)
6. Onderscheidingenfase (Awards Phase)
7. Eindfase (End Phase)

1. De invasiefase
Allereerst moet er duidelijkheid bestaan
over de politieke/militaire situatie in
Schotland. Dit komt tot uiting door de
bovenste kaart van het Engelse legerdeck
om te draaien.

Deze kaart toont een getal dat staat voor
het aantal Engelse legers dat Schotland
binnenvalt en de beloning die degenen die
deelnemen aan de strijd zullen ontvangen. Daarnaast kan de kaart een bijzonder
effect vermelden dat tijdens deze ronde van toepassing is.
2.

De actiefase

Te beginnen met de startspeler (degene die de Eremedaille token in het bezit
heeft) en vervolgens met de volgorde van de klok mee voeren de spelers hun
acties uit. Ze kunnen één of meerdere van de volgende acties uitvoeren in
een willekeurige volgorde, Aanvullen, Hergroeperen en Doedelzakkaarten
uitspelen.
Aanvullen is een verplichte actie, het Hergroeperen en Uitspelen van
Doedelzakkaarten is optioneel.

Aanvullen (Replenishment)

Tijdens je beurt mag je één keer aanvullen. Je kunt daarbij kiezen uit vier
aanvulacties: Belasting heffen (Collect Taxes), Militia recruteren (Raise Militia),
Troepen bijeenroepen (Assemble Troups) of Huurlingen inhuren (Hire Mercenaries).
Al deze acties staan, ter verduidelijking, ook op het speelbord aangegeven.
Belasting heffen
Je ontvangt één gouden munt. Al het goud wordt opgeslagen in je Kasteel.
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Militia recruteren
Leg één legereenheid in het Kamp van iedere speler. Leg vervolgens ook
één legereenheid in het Kamp van Schotland. Het Kamp van Schotland
vind je rechtsonder op het speelbord. Legereenheden in het Kamp van
Schotland vechten altijd voor Schotland.

“Verzamel u onder de vlag van Schotland!” De actie Militia recruteren is
meestal in het belang van de spelers die Schotland deze ronde steunen.
Troepen bijeenroepen
Leg 2 legerheden vanuit de voorraad in jouw Kasteel.
Huurlingen inhuren
Leg één goud af om 4 eenheden in je Kasteel te mogen leggen.

Hergroeperen

Je mag zoveel eenheden als je wilt tussen je Kasteel en Kamp verplaatsen. Eenheden
die nu in het Kamp komen te liggen, nemen deze ronde deel aan het gevecht.

Doedelzak kaarten uitspelen
Je mag zoveel Doedelzak kaarten uitspelen met een
3. Eremedaille fase

als je wilt.

Nadat alle spelers hun acties hebben uitgevoerd, geeft degene
die de Eremedaille token in zijn bezit heeft deze aan een andere
speler naar keuze.
Je kunt de Eremedaille token daarbij niet geven aan de speler die
hem de vorige ronde in zijn bezit had.

4. De Keuze fase
Iedere speler kiest in het geheim één van zijn Keuze tokens
en legt deze gesloten in het midden van de tafel.
Degene die de Eremedaille in zijn bezit heeft, is de enige
die geen keuze hoeft te maken. Als je de Eremedaille bezit,
dan verdedig je Schotland deze ronde!

Totdat de Keuze tokens opengedraaid zijn, mag iedere
speler Doedelzak kaarten uitspelen met een
symbool.
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5. De Gevechtsfase
Alle spelers draaien tegelijkertijd hun Keuze token open en maken hiermee hun keuze
bekend. Iedereen kan nu zien wie deze ronde Schotland verdedigt en wie verleid werd
door het goud van de Engelse koning!
De kracht van het Schotse leger is gelijk aan de som van de Schotse legers in de Kampen
van de supporters van Schotland en de Schotse legers in het Schotse Kamp.
De kracht van het Engelse leger is gelijk aan de som van de Engelse legers in de Kampen
van de supporters van Engeland en het getal op het schild op de Engelse leger kaart
(rechtsonder).
Vergelijk de kracht van het Schotse leger met dat van het Engelse leger. Het sterkste
leger wint het gevecht. Als beide legers even sterk zijn, wint Schotland.

Als Schotland het gevecht heeft verloren, verplaats je de Schotse nederlaag
marker naar het volgende veld op het speelbord. Als deze marker het laatste veld
heeft bereikt (met daarop een doodskop met een Schotse baret), is het spel over
doordat Schotland heeft verloren. Alle speler worden tot corrupte aristocraten
benoemd (zie ‘Einde van het spel’). Ook in dit geval moet de ronde worden afgerond
en worden er onderscheidingen uitgereikt.
6. De onderscheidingenfase

Let op voor overlopers! Als aan het begin van een gevecht er een speler is die geen
enkele legereenheid token in zijn Kamp heeft, dan kan hij geen onderscheidingen
ontvangen en geen Doedelzak kaarten uitspelen tijdens deze fase.
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De
opengedraaide
Engelse
legerkaart wordt dusdanig op
het speelbord neergelegd dat
de baretten en kronen precies
boven de daarbij behorende
spelersbeloning liggen.

Overwinning van Schotland

Iedere aanhanger van Schotland krijgt een kaart van het
Doedelzakdeck en een aantal gouden munten dat gelijk is
aan het getal dat staat aangegeven op de Engelse legerkaart
(onder de onbeschadigde baret).

Overwinning van Engeland

Iedere aanhanger van Engeland legt een extra legereenheid
in zijn Kasteel en ontvangt een aantal gouden munten dat
gelijk is aan het getal dat staat aangegeven op de Engelse leger
kaart (onder de baret met een pijl en een dolk er doorheen).

Overwinning voor Engeland of Schotland

Ongeacht welke partij er heeft gewonnen mag iedere
aanhanger van Engeland een kaart van het Dolkdeck
trekken.
De koning van Engeland koopt bij voorbaat loyaliteit. Of zijn
leger nu wel of niet wint, is niet van belang. En daarom krijgen
de aanhangers van Engeland tezamen, ongeacht of Engeland
het gevecht wint, een aantal gouden munten gelijk aan het getal dat op de Engelse
legerkaart staat aangegeven (recht, onder de kroon). Het goud moet op een eerlijke
wijze onder de aanhangers van Engeland worden verdeeld. Overgebleven goud
wordt weggelegd.

Vrijgevige beloningen! Op sommige kaarten uit het Engelse leger deck staat geen
symbool op de munt onder de kroon. In dit geval krijgt iedere aanhanger
van Engeland het aantal munten dat onder de kroon staat aangegeven.
Tijdens de Onderscheidingenfase kunnen spelers Doedelzak kaarten uitspelen met
symbool. Let daarbij op, je kunt geen Doedelzak kaarten uitspelen die je
een
tijdens deze fase in deze ronde hebt gekregen!
7. Eindfase
Leg alle legereenheden in alle Kampen af, inclusief het Kamp van Schotland.
Degene die nu de Eremedaille in zijn bezit heeft begin een nieuwe ronde.

9

Doedelzak kaarten (Bagpipe)
Je kunt Doedelzak kaarten krijgen tijdens de
Onderscheidingenfase. Laat deze kaarten niet zien
totdat je ze uitspeelt.
Het symbool aan de onderkant van de
Doedelzak kaarten geeft aan in welke fase je
een kaart kunt spelen.
Speel deze kaart tijdens de actiefase.

Speel deze kaart nadat alle spelers een Keuze token hebben uitgekozen,
maar voordat deze worden opengedraaid.
Speel deze kaart in de Onderscheidingenfase. Je kunt een
Doedelzakkaart die je net hebt gekregen nog niet uitspelen.

Over het algemeen maakt het niet uit in welke volgorde je de kaarten met een
een
symbool uitspeelt. Als er echter wel een geschil hierover ontstaat, dan
speelt degene die de Eremedaille bezit als eerst, gevolgd door de andere spelers
(met de volgorde van de klok mee). In dit geval, en ook uitsluitend in dit geval, mag
een speler geen Doedelzak kaarten spelen als hij eerder al gepast heeft.
Algemene regels voor doedelzak kaarten

Je mag zoveel Doedelzak kaarten spelen als je wilt.

Er geldt geen handlimiet voor de Doedelzak kaarten.

Gespeelde Doedelzak kaarten worden direct afgelegd, tenzij er een ‘x2’
symbool op staat. Deze kaarten mogen twee keer gespeeld worden.

Je mag Doedelzak kaarten met een x2 symbool twee keer gebruiken

Nadat je een kaart met een x2 voor de eerste keer hebt uitgespeeld leg
je deze open voor je neer. Je kunt deze kaart tijdens de volgende ronde
of later nogmaals uitspelen. Je kunt niet twee keer dezelfde kaart in een
ronde spelen. Nadat je de kaart voor de tweede keer hebt uitgespeeld,
leg je deze af.

Een aantal bijzondere symbolen op de doedelzak kaarten

Het aantal eenheden. De speler mag, zoals op de kaart staat aangegeven,
een aantal eenheden toevoegen of verplaatsen.
De hoeveelheid goud die een speler krijgt.
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De hoeveelheid goud die een speler verliest. Tenzij de kaart anders
bepaalt, verliest de speler die de kaart uitspeelt het goud.
Militia recruteren werkt hetzelfde als bij de aanvulactie. Leg één eenheid
bij ieder Kamp erbij (inclusief het Kamp van Schotland).

Dolk kaarten (Dagger)

De aanhangers van Engeland krijgen Dolk kaarten. Dit zijn
verraad kaarten! Op een Dolk kaart staan 1, 2 of 3 dolken
afgebeeld. Hoe meer dolken je krijgt hoe slechter het is.
De speler bekijkt de dolk kaart nadat hij hem heeft gekregen
zonder deze aan de andere spelers te laten zien. Hij mag de
andere spelers vertellen hoeveel dolken erop staan, maar is
daarbij niet verplicht om de waarheid te vertellen.
Aan het einde van het spel laten alle spelers hun dolk kaarten
zien. Het aantal dolken wordt per speler bij elkaar opgeteld.
De speler met het minste aantal dolken is de meest eerlijke
speler. Mocht Engeland de oorlog hebben gewonnen, dan
wint deze speler het spel (zie ‘Winst en Verlies’).
Mocht een speler 5 of meer dolken meer hebben dan ieder
van zijn tegenstanders dan kan hij het spel niet winnen (zie ‘Vijf dolken’).
Het steunen van Engeland kan dus erg gevaarlijk zijn. Maar ja, Engeland biedt nu
eenmaal een hoop geld!

Einde van het spel

Het spel eindigt in principe nadat de
laatste Engelse leger kaart is gespeeld
(dit is de Koning Edward kaart) en de
zevende ronde is afgerond.
Het spel kan eerder eindigen als de
Schotse nederlaag marker het veld met
de doodskop met een Schotse baret
bereikt. Dit gebeurt na vier nederlagen
van Schotland.

Winst en verlies

Winst voor Schotland — de Schotse nederlaag marker heeft het einde van het
spoor niet bereikt.
De speler met het meeste goud wint. Als meerdere spelers een gelijke hoeveelheid
goud hebben, dan wint van hen de speler met de minste dolken.
Eer en glorie overwinnen! Vergeet niet dat een speler die meer dan 5 dolken meer
heeft dan al zijn tegenstanders het spel niet kan winnen (zie ‘Vijf dolken).
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Verlies voor Schotland — de Schotse nederlaag heeft het veld met de doodskop
met een Schotse baret op bereikt.
De speler met de minste dolken wint het spel. Als meerdere spelers evenveel dolken
hebben, dan wint van hen de speler met het meeste goud.

De Vijf dolken

Deze regel geldt alleen als Schotland de oorlog wint. Het is een soort oordeel
over degenen die uitermate verraderlijk zijn geweest.

Aan het einde van het spel tellen de spelers op hoeveel dolken zij hebben gekregen.
Dit aantal vergelijken ze met elkaar.

Als een speler meer dan 5 dolken meer heeft dan al zijn tegenstanders dan
wordt deze speler onthuld als landverrader en kan hij het spel niet winnen.
Er kan maar één speler als landverrader worden onthuld.
Voorbeeld.
1. William heeft een dolk, Margarita heeft twee dolken, Robert heeft 6 dolken en John
heeft er 11 dolken. De corrupte John wordt onthuld als landverrader. Hij kan het spel
niet winnen ondanks dat hij misschien het meeste goud heeft.

2. William heeft geen dolken, Margarita heeft een dolk, Robert heeft 8 dolken en
John heeft 9 dolken. Iedereen kan het spel nog winnen aangezien een landverrader
minstens 5 dolken meer moet hebben dan alle andere spelers. Het verschil tussen
Robert en John is slechts een dolk, dus deze regel is niet van toepassing.

Wie is de verrader van ons twee?
2-spelers spel

Je kunt Swords and Bagpipes ook met twee spelers spelen als je deze spelregels
gebruikt. De mechanismes van het 2-spelers spel zijn anders, maar nog steeds in de
geest van het oorspronkelijke spel.
1. De voorbereiding van het spel is
hetzelfde als hierboven omschreven.
Het enige verschil is dat de stapel
Dolk kaarten niet op het speelbord
worden gelegd. In plaats daarvan
krijgen beide spelers 7 Dolk kaarten
die zij niet aan elkaar laten zien.
Iedere speler krijgt: twee Dolk
kaarten met 1 dolk, drie Dolk kaarten
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met 2 dolken en twee Dolk kaarten met 3
dolken.

Voordat je een stapel van de Engelse leger
kaarten gaat maken, leg je twee kaarten terug
in de doos: Irvine Capitulation en Bruce Joins
Us Again! Deze kaarten worden niet gebruikt in
een spel voor 2 spelers.

2. Tijdens de Invasiefase, direct nadat de Engelse leger kaart is opengedraaid, leg
je drie legereenheden in het Kamp van Schotland.

3. Tijdens de Actiefase, mag de speler met de Eremedaille – zoals gebruikelijk – als
eerste speler een actie uitvoeren.

4. Tijdens de derde fase wordt de Eremedaille niet doorgegeven. In plaats
daarvan gaan de spelers direct door naar de vierde fase en bepalen in het geheim
welke kant zij deze beurt steunen door hun Keuze tokens neer te leggen.

Tegelijkertijd kiezen de spelers één Dolk kaart uit en leggen deze gesloten voor zich
neer zonder dat de tegenstander kan zien welke kaart het is.
symbool kunnen vervolgens worden

Doedelzak kaarten met een
uitgespeeld.

Na het eventueel uitspelen van
deze kaarten mag de speler met
de Eremedaille deze doorgeven
aan de andere speler. Hij hoeft dit
niet te doen en mag de Eremedaille
ook zelf houden.
Als de Eremedaille niet werd
doorgegeven, gebeurt er niets.
Als de Eremedaille wel werd
doorgegeven, dan moet de speler
die deze heeft gekregen al zijn
eenheden op één na vanuit zijn
Kamp naar het Schotse kamp
verplaatsen.
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Vandaag vechten jouw legers
voor de eer van Schotland! Zelfs
als je een smerige verrader bent en
van plan was ons te verraden, dan
zal Engeland het nog erg moeilijk
krijgen om ons in dit gevecht te
verslaan!

5. Keuze tokens en de gekozen Dolk kaarten worden tegelijkertijd
opengedraaid.
Als een speler Schotland steunt, dan wordt de Dolk kaart van zijn tegenstander
rechtstreeks op de aflegstapel van de speler die Schotland steunt gelegd. Spelers
mogen de kaarten in de aflegstapels op elk moment bekijken.
Als een speler Engeland steunt, dan pakt hij de Dolk kaart van zijn tegenstander en
legt deze open voor zich neer. Dit is de Dolk kaart die hij heeft gekregen voor zijn
verraad!
6. De winnaar bepalen gebeurt op dezelfde manier als bij een spel voor drie of
meer spelers.

De Vijf Dolken regel moet ook worden toegepast. Als een speler tijdens het begin
van een nieuwe ronde meer dan 5 dolken meer heeft dan zijn tegenstander, dan is
het spel echter direct afgelopen. In dat geval wordt de speler met de meeste dolken
uitgeroepen als landverrader en wint zijn tegenstander.
Alle andere spelregels uit het spel voor 3-5 speler blijven hetzelfde.

Blijf thuis!
Spelregels voor een spel met 5-6 spelers
De Blijf thuis! token maakt het mogelijk om een 6-speler spel te spelen. Daarnaast
kun je het als variant gebruiken voor een spel met 5 spelers.
Tijdens de voorbereiding geef je de Eremedaille aan
de oudste speler. Tot zover niets afwijkends. Hierna
buig je en breng je de Blijf thuis! token naar de jongste
speler. Hij is de eerste houder van het lot in dit spel!
In het begin van de eerste speelronde heeft de Blijf
thuis! token nog geen functie. Hij ligt te wachten totdat
hij gebruikt wordt.

In de derde fase van het spel, de Eremedaille fase, geeft
degene die de Eremedaille in het bezit heeft deze zoals gebruikelijk aan één van
de andere spelers. Degene die de Blijf thuis! token in het bezit heeft, moet deze
vervolgens geven aan een andere speler. Dit mag echter niet de speler zijn die de
Eremedaille deze fase aan een andere speler heeft gegeven of deze van een andere
speler heeft gekregen.
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De speler die het Blijf thuis! token heeft gekregen, voert de volgende acties in deze
volgorde uit:
1. Voer drie Aanvulacties naar
keuze uit. Je mag dezelfde actie
twee of zelfs drie keer uitvoeren.
Je mag alleen niet meer dan drie
aanvulacties uitvoeren.
2. Leg alle eenheden uit jouw
Kamp af.

3. Ga naar huis. Met andere
woorden, je blijft tijdens het
volgende gevecht in je Kasteel
en laat het gevecht aan je voorbij
gaan.

De speler die dus het Blijf thuis! token heeft gekregen neemt niet deel aan het
volgende gevecht. Deze speler kiest geen kant die hij wil ondersteunen en krijgt
geen onderscheiding. Hij kan geen Doedelzak kaarten spelen voordat de Keuze
tokens worden opengedraaid en kan dit ook niet tijdens de Onderscheidingen fase.
Gespeelde Doedelzak kaarten van tegenstanders zijn niet op hem van toepassing.
De Engelse leger kaarten zijn ook niet op hem van toepassing, enzovoorts.
Wie zei dat het om terugtrekken ging?! Het is gewoon een voorzichtige
voorbereiding voor de komende gevechten!

Als je dit als variant voor een spel met 5 spelers gebruikt, dan zijn de spelregels
verder hetzelfde als voor een spel met 6 spelers.
Als je een spel met 6 spelers speelt, dan wil je wellicht een langer spel spelen dat
bestaat uit 9 ronden. Zie hiervoor de Variant voor langere speelduur.

Spelvarianten
3-spelers variant

Als het spel gespeeld wordt door drie spelers worden de regels aangepast. Aan het
begin van het spel krijgen alle spelers twee doedelzak kaarten in plaats van één. De
Eremedaille maakt niet automatisch een aanhanger van Schotland van een speler
en de Eremedialle moet altijd aan de volgende speler (met de volgorde van de klok
mee) worden meegegeven. Het Kamp van Schotland krijgt elke ronde een extra
eenheid.

15

Alle doedelzak kaarten en Engelse leger kaarten die de Eremedaille noemen zijn
niet bedoeld voor een spel met drie spelers. Aan het begin van het spel verwijder je
één van de kaarten die de Eremedaille noemt uit het Engelse leger deck en je legt
deze in de doos. Als je tijdens het spel een doedelzak kaart pakt die de Eremedaille
noemt, leg je deze af en pak je een andere kaart.
Schots onderonsje

Aan het begin van het spel trekt iedere speler drie doedelzak kaarten in plaats van
één. Deze regel voegt wat meer chaos en onvoorspelbaarheid toe aan het spel. Het
kan er echter ook voor zorgen dat een van de spelers een groot beginvoordeel heeft
als hij toevallig de juiste kaarten pakt.
Het ‘Schotse onderonsje’ wordt aanbevolen als je gewoon een leuk spel wil spelen
en niet al te strategisch wilt spelen.
Variant voor langere speelduur

Je kunt een langer spel spelen door negen ronden in plaats van zeven ronden
te spelen. Als je deze variant wilt spelen bestaat het Engelse leger deck aan het
begin van het spel uit één kaart met een rode achterkant (Koning Edward) en acht
kaarten met een grijze achterkant (in plaats van de gebruikelijke zes kaarten).

In deze variant verliest Schotland na vijf nederlagen in plaats van naar vier. Leg de
Eremedaille niet op zijn gebruikelijk startveld aan het begin van het spel, maar leg
deze in plaats daarvan in Glasgow.
Variant met hogere voorspelbaarheid

Tijdens de voorbereiding pak je één kaart met 1 dolk, twee kaarten met 2 dolken
en twee kaarten met 3 dolken. Schud deze vijf kaarten. Pak vervolgens nogmaals
één kaart met 1 dolk, twee kaarten met 2 dolken en twee kaarten met 3 dolken.
Schud deze kaarten en leg ze onder de vijf kaarten die je daarvoor hebt geschud.
Schud de overige kaarten en leg deze onderop.

Op deze manier is het deck met dolkkaarten iets voorspelbaarder. Spelers hebben
zo een beter idee van welke kaarten iedereen pakt.

Aantal onderdelen

Het aantal onderdelen in Swords and Bagpipes is in principe ruimschoots voldoende.
Het is dan ook niet waarschijnlijk dat je te weinig onderdelen hebt. Mocht dit
gebeuren dan geldt het volgende:
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Als het deck met doedelzak — of dolkkaarten op is schud je de aflegstapel en
gebruik je die als nieuw deck;

Als alle dolk kaarten in het bezit zijn van de spelers dan tellen alle dolk kaarten
die je daarna zou moeten pakken als kaarten met twee dolken. Dit houdt je bij op
een manier naar keuze (bijvoorbeeld met pen en papier);
Schaam je! Als alle dolkkaarten zijn gebruikt dan kun je beter stoppen met spelen.
Ach die corrupte aristocraten!

Als alle doedelzak kaarten in het bezit zijn van de spelers krijgt niemand meer
doedelzak kaarten. Helaas, maar waar...
Als de eenheden of munten op zijn gebruik je iets naar keuze ter vervanging.
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De historische achtergrond

Het spel Swords and Bagpipes is niet bedoeld als een accurate
reconstructie van de gebeurtenissen die zich in Schotland hebben
afgespeeld. Sommige kaarten hebben echter wel een historische
achtergrond.
De truc van Bruce (Bruce’s Trick)

Robert the Bruce was een belangrijk politicus en werd later de Koning
van de Schotten. In 1296 zwoor hij trouw aan Koning Edward I van
Engeland. Een jaar daarna nam Robert deel aan het verzet van William
Wallace, maar direct nadat deze opstand werd neergeslagen zwoor hij
opnieuw trouw aan Edward I. Robert bleef aan de kant van de koning
staan tot het jaar 1306 toen hij weer overstapte naar de Schotten.
De dankbaarheid van Wallace
(Wallace’s Gratitude)

William Wallace is de nationale held van Schotland, een vurig
patriot en een voorvechter voor de vrijheid van Schotland. In 1297
organiseerde hij een opstand die vele Schotse clans bij elkaar bracht
onder zijn banier.

De film Braveheart is niet alleen geïnspireerd door deze
gebeurtenissen, maar kent in William Wallace zelfs de hoofdpersoon.
Mel Gibson schitterde in zijn rol als Wallace in deze film.
De hulp van Lamberton (Lamberton’s Help)

William Lamberton was de Bisschop van St. Andrews. Hij speelde een
belangrijke rol in de strijd om de onafhankelijkheid. Lamberton
had een grote invloed op de Schotse aristocraten
en overtuigde velen van hen om Schotland te
steunen.

De Bruces teen de Comyns
(Bruces vs Comyns)

De clans van de Bruces en de Comyns
waren vele jaren elkanders aartsrivaal.
Uiteindelijk doodde Robert the Bruce
de leider van zijn tegenstander, de Rode
Comyn.
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De Beschermers (The Guardians)

«De Guardians of Scotland» waren een groep Schotse edelen die het land
bestuurden tijdens de strijd om de onafhankelijkheid. Op verschillende
momenten tijdens de Schotse geschiedenis behoorde de titel ‘ Guardian’
toe aan Robert the Bruce, William Wallace, William Lamberton en de
Rode Comyn.
De stamboom van David (David’s Lineage)

In 1290, na de door van Koningin Margareth, werd de troon geclaimd
door 13 potentiele troonopvolgers. Toch zou slechts een echte
afstammeling van David I de koning worden. Vijf kandidaten toonden
aan dat zij verbonden waren aan David. Koning Edward I van Engeland
besloot uiteindelijk voor John Balliol en plaatste hem op de troon.
Lang leve Frankrijk! (Vive la France!)

In 1294 vormden Frankrijk en Engeland een verbond als reactie op het
agressieve optreden van Engeland. Dit anti-Engelse verbond werd het
«Auld Alliance» genoemd en bleef in stand tot het midden van de 16de
eeuw.
Verdrag met Eric II (Treaty with Eric II)

Koning Eric II van Noorwegen besloot om de anti-Engelse campagne te
steunen door 100 schepen naar Schotland te sturen met daarin 50.000
zilveren munten.
Het plan van Balliol (Balliol’s Plan)

Vanwege de Frans-Schotse onderhandelingen besloot Edward I zijn
grenzen te versterken. In reactie hierop liet John Ballion zijn troepen
samenkomen bij Caddonlee. Sommige Schotse clans besloten dit
verzoek echter te negeren.
De invloed van de paus
(Pope’s Infuence)

In 1296 namen de Engelse troepen de
Schotse koning John Balliol gevangen.
Bisschop Lamberton vertrok direct
naar Rome om de Paus om hulp te
vragen. Door de politieke druk van
de Paus moesten de Engelsen hun
gevangene vrijlaten.
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