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BOSSPEL: SOLARIA
1. Voorbereidingen
Landdocumenten maken

2. Spel
Iedereen krijgt een rang en een beroep. Er zijn 2 rangen (denkers en werkers). Hun
beginkapitaal hangt af van hun rang (werkers ± 1700 en de denkers ± 2000) binnen een
rang is er een verschil mogelijk van 100 naargelang hun beroep. Iedereen mag zijn eigen
land maken.
Het is de bedoeling zoveel mogelijk inwoners in je land te krijgen. Deze kan je kopen bij
post 2. Hoe meer inwoners je krijgt hoe meer belastingen dat je krijgt. Deze kan je
krijgen bij post 1.
Onderweg zijn er belastingscontroleurs als deze je pakken moet je inwoners af geven.
Om dit te voorkomen kan je militaire basissen kopen bij post 2, hoe meer basissen hoe
minder inwoners de controleurs je kunnen afnemen.
Om meer kapitaal te hebben kunnen 2 spelers een bondgenootschap vormen (Beter na
een tijdje bij post 1). Van deze spelers moet 1 denker zijn en 1 werker. Op het
landdocument moet staan: De speler, het land, het kapitaal, aantal inwoners, aantal
militaire basissen.
Post 2: De 2 eerste keren mag men maximum voor 1000 in 1 keer kopen.
100 = 10 inwoners
300 = 30 inwoners
500 = 55 inwoners
700 = 77 inwoners
1000 = 110 inwoners
3000 = 1 militair basis
15000 = 5 militaire basissen
Post 1: Bij een bondgenootschap worden kapitaal, inwoners en basissen samen gevoegd
en blijft het land van de denker bestaan.
10 inwoners = 110
20 inwoners = 220
110 inwoners = 1200
220 inwoners = 2400
230 inwoners = 3700
440 inwoners = 5000
1000 inwoners = 10000
Control 0 Basissen = -50 inwoners
1 Basis = -40 inwoners
2 Basissen = -30 inwoners
3 Basissen = -20 inwoners
4 Basissen = -10 inwoners
5 Basissen = -0 inwoners
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