
Solo Regels
Verhaal: 
André Citroën en Louis Renault. Titanen van de industrie en 
levenslange rivalen vochten op vele fronten. Het was echter 
een weinig bekende episode tussen hen die de grote race 
inspireerde. Terwijl krantenkoppen zich verwonderden over de 
expeditie van Citroën in Centraal-Afrika, fluisterden de kenners 
over de «Mission Gradis» en de poging van Renault om de 
schijnwerpers van Citroën te stelen. Op 14 november 1924, 
slechts zestien dagen nadat de expeditie van Citroën begon, 
verlieten de opmerkelijke 6-wielige Renault TORPEDO’s Colomb 
Béchar om de Sahara over te steken onder de bescherming 
van drie Breguet-vliegtuigen (omhoog gehouden door Renault-
motoren). De TORPEDO’s kwamen in slechts 11 dagen aan in 
Bourem. Van daaruit staken ze de rivier de Niger over op weg 
naar Cotonou. Het was een indrukwekkende expeditie, maar 
uiteindelijk overschaduwd door de flamboyantie en eerdere 
start van Citroën. Eerlijk of oneerlijk, de geschiedenis herinnert 
zich de Citroën-expeditie liefdevol, terwijl die van Renault 
nauwelijks een voetnoot is. Toch vragen veel van de huidige 
half-track crews zich af: «Wie zou er winnen in een echte 
race?»

René Estienne : 
René, geboren in 1905, was van 
jongs af aan gefascineerd door 
mechanica. Hij was pas 19 jaar 
oud toen hij zich aanmeldde bij 
Renault: René was een van de 
jongste monteurs ooit in dienst 
van het bedrijf. Terwijl ze als 
veldmonteur diende, werd Estienne 
ook vermeld als back-upcoureur voor 
Renault’s «Mission Gradis». René was een snelle leerling en 
nam de ervaring op van de ervaren bemanning om hem heen 
terwijl ze in recordtempo de Sahara doorkruisten. Teleurgesteld 
over het gebrek aan erkenning na hun buitengewone prestatie, 
stelde René zich ten doel om elke half-track crew die zijn pad 
durfde uit te dagen en te verslaan. Nu, in 1935, is Estiennes 
reputatie als elite endurance racer uitgegroeid tot een bijna 
legendarische status. Hij is vastbesloten de beste te zijn en staat 
altijd klaar voor een gevecht.

per Martin Montreuil
«La société des jeux»



De solo-versie van The Great Race is gebaseerd op drie principes die 
afzonderlijk of samen gespeeld kunnen worden als je durft:
1. Dek bouwen. De René Estienne-kaarten in de soloversie kunnen worden 
opgewaardeerd. Je begint je eerste spel met 8 kaarten van niveau 1. Elke keer 
dat je de TORPEDO triomfeert, leert hij van zijn fouten en vervangt hij 2 kaarten 
van niveau 1 door 2 kaarten van niveau 2. Als alle 8 kaarten niveau 2 zijn, gaat 
het op dezelfde manier naar niveau 3.
2. Legacy-bevoegdhede. De Renault TORPEDO heeft 4 evolutiekaarten 
(blauw, geel, groen en rood). Elke keer dat de TORPEDO een stad in de kleur 
van zijn doel bereikt, wordt een sticker op de kaart met de aangegeven kleur 
aangebracht. Daarom wordt de TORPEDO steeds sterker als je hem zijn doel laat 
bereiken.
3. Paspoortdoelstelling. Nog een andere uitdaging, het paspoort vertelt 
je welke missies je moet voltooien. Elke keer dat u erin slaagt een paspoortdoel 
te bereiken, voegt u een stempel toe aan uw paspoort. Als je je hele paspoort 
invult met zowel Deck Building als Legacy Powers, kwalificeer je je als een 
legendarische speler!

BESCHRIJVING VAN HET TORPEDO-dashboard: 
Benzinemeter

Locatie van assistenten

Mechanische meter

BESCHRIJVING VAN EEN
René ESTIENNE-KAART:

NiveauKonvooi-fase

ObjectiefPlanningsfase
Bivak-fase

1 2 3 Niveau. Er zijn 3 moeilijkheidsgraden: niveau 1 is 
gemakkelijk, niveau 3 is moeilijk.

Doel. De doelstellingen komen overeen met de 4 kleuren 
van de steden op de speelborden. Ze komen ook overeen met 
de kleuren van de Legacy Powers.



RENÉ ESTIENNE KAARTEN. Deze kaarten simuleren de acties van de 
TORPEDO-crew, je tegenstander, alsof het een echte speler is:
- Gebruik van de bronnenkaart
- BENZINE-berging en voertuigreparatie
- Terrein tegels toevoegen aan de baan
- Verplaatsen van het voertuig op het speelbord

Actie van de eerste ASSISTANT. René Estienne herkent het terrein en 
plaatst de makkelijke tegels op zijn parcours en de moeilijke tegels op het parcours 
van de speler.

Konvooifase

Bivak-fase

Planningsfase

Actie van de tweede assistent. René doet zijn eerste zet.

Actie van de andere assistenten. René doet nog 3 zetten als de 
TORPEDO het toelaat.

René Estienne trekt grondstofkaarten. René laat de speler last 
hebben van gevaarseffecten.

Herstel. De TORPEDO herstelt niveaus op zijn brandstof- en mechanische 
meters.

3+

+4 +2

VOORBEREIDING: 
Stickers. Plak de 5 nummers van het stickerbord op het speelbord op de 
corresponderende locaties.

Deck van René Estienne-kaarten. Selecteer voor je 
eerste spel de 8 kaarten van niveau 1 van de René Estienne-stapel, 
schud ze en plaats ze naast het dashboard van de TORPEDO.

TORPEDO-dashboard. Plaats de naalden van de 2 meters (benzine en 
mechanisch) op positie 6 en plaats 5 assistenten van de kleur naar keuze op de 
dashboardlocaties. Ze vertegenwoordigen de bemanning van de TORPEDO.

Voor je eerste solospel ben jij de eerste speler. Plaats de beurtvolgorde 
en voortgangsmarkeringen op de overeenkomstige plaatsen.



beginsel:
De opzet van het spel blijft hetzelfde. Wat de speler betreft, hanteert de 
solo-versie dezelfde regels als de normale versie. Alleen de elementen die 
overeenkomen met het gedrag van de Renault 10 CV TORPEDO verschillen. Het 
gedrag wordt hieronder beschreven.
Het doel van de solo-versie is om zo dicht mogelijk bij de normale gameplay te 
komen door gebruik te maken van een afwisseling van actie tussen de speler en 
René Estienne, vertegenwoordigd door het gebruik van assistenten.

Beschrijving van een spelronde:
Trek de eerste kaart van de René Estienne-kaart en speel de fasen van de René 
Estienne-kaart in de aangegeven volgorde.
1 - Terrein tegels leggen:

3+
In dit voorbeeld worden 2 terreintegels uit de zak getrokken en als volgt 
geplaatst:
- Op het pad van de TORPEDO als de totale waarde van de tegelpictogrammen 
(benzine / monteur / gevaar / stop) minder is dan 3
- Op het pad van de speler als de totale waarde 3 of meer is
De waarde van een terreintegel berekenen:

> > >
In dit voorbeeld is de waarde van de tegel 4 (1 benzine + 2 monteurs + 1 stop).

Plaatsing van de tegels:
Op elke René Estienne-kaart staat een stadskleur van de 
bestemming. Alleen voor de huidige beurt gaat de TORPEDO in 
de richting van de dichtstbijzijnde stad van die kleur, volgens 
deze regels:
- De TORPEDO zal nooit naar een stad gaan op hetzelfde niveau 
of achter de rijrichting.
- Als twee steden met de kleur van het doel zich op dezelfde 
afstand bevinden, gaat de TORPEDO naar de stad die het dichtst 
bij de stad van bestemming ligt.
- Als de stad van de kleur is bereikt, wordt het doel de 
volgende dichtstbijzijnde stad van dezelfde kleur.
- Als er geen steden met de aangeduide kleur meer zijn of als 
de stad van bestemming dichterbij is dan de volgende stad met 
de aangewezen kleur, wordt de stad van bestemming het doel.

In dit voorbeeld zal de TORPEDO de volgende blauwe stad als doel hebben: Nouhadibou.

Tel de totale waarde van de moeilijkheden op de 
tegel bij elkaar op. De gevaar- en stopsymbolen 
vertegenwoordigen een waarde van 1, maar worden 
geacht van een hogere orde te zijn volgens de 
volgende schaal:



De koers van de TORPEDO in kaart brengen:
- De tegel moet zoveel mogelijk in lijn worden geplaatst met het kortste pad naar 
het huidige doel van de TORPEDO.
- De gemakkelijkste tegels krijgen altijd voorrang volgens de regel voor het leggen 
van terreintegels.
- Steden worden beschouwd als onderdeel van het pad.
- Vaarroutes (tenzij anders vermeld in toekomstige regels) maken geen deel uit 
van het pad.
- Als er geen ruimte meer is op het pad, worden de tegels afgelegd.
Het pad van de speler ingewikkeld maken:
- De tegel moet zoveel mogelijk langs de kortste afstand naar de stad van 
bestemming worden geplaatst.
- De moeilijkste tegels krijgen altijd voorrang volgens de regel voor het leggen 
van terreintegels.
- Steden worden beschouwd als onderdeel van het pad.
- Vaarroutes (tenzij anders vermeld in toekomstige regels) maken geen deel uit 
van het pad.
- Als er geen plaats meer over is op de directe baan, worden tegels rond de 
halve baan van de speler geplaatst en vervolgens op velden naast de baan.
2 - TORPEDO-wagen vooruit:
De TORPEDO schuift op met het aantal velden aangegeven op de René Estienne-
kaart met de tweede Assistent.

Evenzo verhoogt de TORPEDO bij zijn volgende acties het aantal velden dat op elk 
assistent-pictogram wordt aangegeven.

De TORPEDO moet deze bewegingsregels volgen:
- Tussen twee mogelijke tegels kiest de TORPEDO altijd de gemakkelijkste.
- Als de TORPEDO grenst aan een stad, is de volgende zet altijd de stad.
- Als de TORPEDO niet de middelen heeft om een   tegel over te steken, gaat hij 
niet verder.
- Als de TORPEDO gevaar op de tegel tegenkomt, verliest hij onmiddellijk 2 
mechanische punten.
- Als de TORPEDO geen tegels op zijn baan heeft, gaat hij blindelings vooruit 
volgens dezelfde regels als het normale spel.
- Als de TORPEDO een stad tegenkomt of als hij een stopsymbool passeert, 
stopt de beweging ervan, zelfs als de actie van de René Estienne-kaart hem 
toestaat verder te bewegen. De TORPEDO trekt het aantal kaarten dat in de stad 
is aangegeven en kan zijn reis hervatten met een andere assistent.
3 - Onderhoudsfase:

De onderhoudsfase wordt normaal uitgevoerd om te bepalen wie de eerste speler zal zijn.
- Als de speler de eerste is, ontvangt hij een bonus van 20F.
- Als de TORPEDO de eerste is, wordt de brandstofmeter verhoogd met 2 posities in een 
stad of 1 positie in de wildernis.
4 - Bivakfase:
Leg 5 grondstofkaarten op de 5 locaties van het speelbord.

Leg 5 grondstofkaarten op de 5 locaties van het speelbord.
In dit voorbeeld neemt René Estienne de kaart uit slot 1 als hij de eerste speler is en 
neemt hij de kaarten uit slot 1 en 3 als hij de tweede speler is.
De speler kiest een van de overgebleven kaarten als ze de eerste zijn of twee 
overgebleven als ze de tweede zijn.
Het gevaarsymbool op de René Estienne-kaart geeft de schade aan die de speler 
ontvangt voor elke grondstofkaart met een gevaarsymbool dat overblijft nadat zowel 
de speler als René Estienne hun kaarten hebben getrokken. In dit voorbeeld verliest de 
speler 1 punt mechanica (chassis) op zijn half-track.



5 - Planningfase:
De planningsfase wordt normaal gespeeld door de speler terwijl de TORPEDO 
zijn meters (benzine en mechanisch) verhoogt met het niveau dat op de kaart 
wordt aangegeven.

+4 +2
In dit voorbeeld zijn 4 niveaus op de benzinemeter en 2 niveaus op de 
mechanische meter toegevoegd aan de TORPEDO. Het meterniveau mag 
nooit het ingestelde maximale niveau overschrijden (6 tijdens het eerste 
spel). Meterniveaus kunnen worden verhoogd door de actie van de 
Legacy-kaarten die hieronder worden beschreven.
Einde van de beurt: 
Het spel gaat gewoon door, met een nieuwe René Estienne-kaart (en 
een nieuwe doelstad voor de TORPEDO) onthuld. Het eerste voertuig dat 
de stad van bestemming bereikt, activeert de laatste afslag. 
einde van het spel: 
Als beide voertuigen in dezelfde beurt de stad van bestemming 
bereiken, worden de overwinningspunten als volgt berekend:
Speler en TORPEDO: 5 punten voor de eerste plaats, 3 punten voor de 
tweede.
Speler en TORPEDO: 1 punt per overgebleven mechanisch niveau.
Alleen speler: 1 punt per resterende 50F.
Alleen TORPEDO: 1 punt per René Estienne-kaart die tijdens het spel 
wordt onthuld.
- Als het spel eindigt in een overwinning van een speler, verwijder dan 
willekeurig 2 René Estienne-kaarten van het laagste niveau (om te 
beginnen niveau 1) van de stapel en vervang ze door 2 kaarten van het 
volgende niveau.
- Als het spel eindigt in een TORPEDO-overwinning, verwijder dan 1 
René Estienne-kaart van het laagste niveau van de stapel en vervang ze 
door 1 kaart van het volgende niveau.
Als de hele René Estienne-stapel uit kaarten van niveau 2 bestaat, 
vervangt u ze op dezelfde manier door kaarten van niveau 3.
Voor degenen die allergisch zijn voor willekeur, staat er een letter 
onderaan de
René Estienne kaarten. Vervang eenvoudig 1 kaart door de kaart met de
dezelfde letter van het volgende niveau.

paspoort:
Als je een van de paspoortopdrachten hebt 
voltooid, kun je de bijbehorende stempel 
aanbrengen. U kunt ervoor kiezen om uw 
paspoort op drie manieren in te vullen:
Prudent - Plak je stempel door 
alleen te spelen met de René Estienne-
kaartwisselingen.
Legendarisch- Plak je stempel 
door te spelen met de René Estienne-
kaartwisselingen en de legacy-krachten 
toe te voegen.
Alleen - Een reis in volledige autonomie 
zonder tegenstander (regels opgenomen 
in het paspoort).



legacy bevoegdheden: 
Elke keer dat de TORPEDO een stad met de kleur van zijn doel binnengaat, 
zal hij een permanente verbetering ontvangen.
- Upgrades worden verkregen volgens de volgorde van de niveaus.
- Upgrades worden opgeteld.
- Upgrades zijn onmiddellijk van kracht wanneer de TORPEDO de stad 
binnenkomt, zelfs voordat de grondstofkaart die bij het binnengaan van de 
stad hoort, is getrokken.

 Gele steden
Verbeteringen aan de TORPEDO

 Niveau 1 :
Het maximale niveau van de benzinemeters 
en mechanische meters is verhoogd naar 7.

 Niveau 2 :
Het maximale niveau van de benzinemeters 
en mechanische meters is verhoogd naar 8.

 Niveau 3 :
Het maximale niveau van de benzinemeters 
en mechanische meters is verhoogd naar 9.

 Niveau 4 :
Het maximale niveau van de benzinemeters 
en mechanische meters is verhoogd naar 10.

 Blauwe steden
Voordelen van de cursus

 Niveau 1 :
De TORPEDO hoeft zijn beweging niet 
langer te stoppen als hij een stopsymbool 
tegenkomt.

 Niveau 2 :
De TORPEDO is niet langer onderwerp 
naar de -1 benzineboete op risicovolle 
gebieden.

 Niveau 3 :
De TORPEDO kan de zeeroutes gratis 
gebruiken als en alleen als de beweging 
zijn doel dient.

 Niveau 4 :
De TORPEDO verplaatst een extra veld 
wanneer zijn tweede assistent beweegt.

 Rode steden
Risicomanagement

 Niveau 1 :
Wanneer de TORPEDO een Gevaarkaart 
trekt tijdens de bivakfase, lijdt de speler de 
schade die op de René Estienne-kaart staat 
aangegeven.

 Niveau 2 :
Wanneer de TORPEDO een Gevaarkaart trekt 
wanneer hij een stad binnengaat, lijdt de speler 
de schade die op de René Estienne-kaart staat 
aangegeven.

 Niveau 3 :
Wanneer de TORPEDO een gevaar tegenkomt 
bij het oversteken van een terreintegel, 
verliest hij slechts 1 punt mechanische 
schade in plaats van 2.

 Niveau 4 :
Wanneer de TORPEDO een gevaar tegenkomt 
bij het oversteken van een terreintegel, krijgt 
hij geen mechanische schade.

 Groene steden
TORPEDO-bronnen

 Niveau 1 :
Wanneer de Torpedo tijdens de 
bivakfase een kaart «jerrycan» of 
«tankstation» trekt, verdient de torpedo 
de overeenkomstige punten op zijn 
benzinemeter.

 Niveau 2 :
Wanneer de Torpedo tijdens de Bivak-
fase een «Reserveonderdelen» of 
«Gereedschapskist» -grondstofkaart trekt, 
verdient de Torpedo de overeenkomstige 
punten op zijn mechanische meter.

 Niveau 3 :
Wanneer de torpedo een «jerrycan» of 
een «tankstation» -resource-kaart trekt 
bij het betreden van een stad, verdient de 
torpedo de overeenkomstige punten op zijn 
benzinemeter.

 Niveau 4 :
Wanneer de torpedo een 
‘reserveonderdelen’ of ‘gereedschapskist’ 
grondstofkaart trekt bij het betreden 
van een stad, verdient de torpedo 
de overeenkomstige punten op zijn 
mechanische meter.



Simone Deforêt : geboren in Royan 
in 1910 in een rijke familie, Simone 
bracht het eerste deel van haar leven 
door op het kasteel van Fontforte. In 
1929, op 19-jarige leeftijd, behaalde ze 
haar rijbewijs, waarmee ze een van de 
eerste Franse vrouwen was die dat deed. 
Een jaar nadat ze haar rijbewijs had ge-
haald, nam Simone deel aan haar eerste 
motorrace, de «Baraque Hill Climb», 
nabij Clermont Ferrand. Kort daarna 
werd ze een professionele coureur. Haar 
gedrevenheid deed de vooroordelen van 
de dag door elkaar schudden. Zowel 
militant als suffragette, Simone smeedde 
al snel een bemanning die uitsluitend 
bestond uit sterke vrouwen zoals zijzelf. 
Na het aanschaffen van een speciaal 
gemodificeerde P20R-half-track, zijn 
Simone en haar «Unstoppable Suffra-
gettes» klaar om hun moed te bewijzen 
door de Great Race te winnen!
EEN KEER PER BEURT
Voeg tijdens de bivakfase een extra 
grondstofkaart toe. Nadat alle spelers 
hun kaarten hebben ontvangen, neemt u 
de overgebleven kaart.

Citroën Kegresse P20R Belinda type:
Een model dat elegantie en efficiëntie combineert. Een 
half-track ontworpen voor lange raids zonder hulp.

7 4 6

De vijfde speler: 
De crew van de Suffragettes voegt een vijfde ploeg toe aan de Great Race. Het 
kan ook als team worden gespeeld om andere teams te vervangen in de normale 
versie van het spel.
Voorbereiding:
Plak de 5e speler sticker op de
DRAAI VOLGORDE TRACK in het juiste gebied.

The Suffragettes Tile / 5e speler:
De kracht van de leider van de Suffragettes is om een extra kaart te krijgen als 
alle andere spelers hun kaarten hebben ontvangen tijdens de bivakfase. Als de 
Suffragette-ploeg ook de laatste speler is, ontvangen ze in totaal 3 kaarten. De 
tegel moet op de volgende manier naast het speelbord worden geplaatst, na de 
grondstofkaartsleuven:

Gebruik deze zijde als je een vijfde speler 
speelt zonder de suffragettes of met vier of 
minder spelers plus de suffragettes. Deze 
tegel vertegenwoordigt een extra ruimte voor 
grondstofkaarten.

Gebruik deze kant als je met 5 spelers 
en de Suffragettes speelt. Deze tegel 
vertegenwoordigt twee sleuven voor een 
resource-kaart.


