
DUST DAY EUROPE 2014 

Verloop en scenario’s voor het toernooi 

 

 

Het toernooi duurt twee dagen, zaterdag 15 en zondag 16 november. 

Elke speler moet 4 wedstrijden spelen op zaterdag: 2 maal scenario 1 en 2 

maal scenario 2. 

Voor elke wedstrijd zullen de tegenstanders geloot worden. Twee spelers 

zullen nooit meer dan één keer tegen elkaar spelen op de eerste dag. 
 

Elke wedstrijd zorgt voor de berekening van Overwinningspunten (Victory 

Points - zie ook hieronder). De acht best geplaatste spelers in het 

klassement van de Overwinningspunten komen op zondag uit in de 

kwartfinale. 
 

De uitgeschakelde spelers kunnen tegen elkaar spelen om revanche te 

nemen of ze kunnen de speciale scenario’s op de vrije tafels spelen. 

 

Op zaterdag wordt elk scenario in 6 beurten gespeeld. Het spel eindigt na 

90 minuten of na de 6e beurt, of als een speler zijn doelstelling haalt of als 

een speler geen eenheden meer heeft. 
 

Berekening van de Overwinningspunten (Victory Points - VP) 

Het spel winnen: +50 VP 

Elk vijandig Army Point (AP): evenveel VP als AP-kost van een verwoeste 

eenheid. Een eenheid die meerdere keren verwoest wordt (terug in het spel 

gebracht door een command squad bv) wordt meerdere keren geteld. 
 

Scenario 1: +25 VP voor elk doel gehaald aan het eind van het spel. 

Scenario 2: +50 VP voor elk vierkant van een vijandig gebouw dat je bezet 

aan het einde van het spel (+100 VP maximum) 
 

Elke tafel krijgt een referentieblad dat door beide spelers ingevuld moet 

worden. We raden aan om de verliezen te noteren tijdens het spel zodat je 

ze niet vergeet. 
 



We raden alle spelers ook aan de scenario’s thuis al eens te spelen om 

verrassingen te vermijden tijdens het toernooi: de strijd zal hevig zijn. 

 

 

SCENARIO 1: “IK WIL DIE KISTEN!” 
 

Aanvaller: 100 AP 

Verdediging: 100 AP 

Het spel duurt 6 rondes en stopt als één van de spelers de doelstelling 

haalt aan het einde van een ronde. 

Elke speler krijgt een antitankval en plaatst deze in de rode zone van het 

speelveld. Gebouwen kunnen enkel op het gelijkvloers betreden worden en 

er zijn geen bovenverdiepingen. 

De doelstelling van dit scenario, voor beide spelers, is het controleren van 

de 4 doelen (gemarkeerd met een O op het speelveld), en dit enkel vanaf 

ronde 2. 

Als één van de spelers de doelstelling (alle 4 doelen) behaalt aan het einde 

van een ronde stopt het spel. Als niemand de doelstelling haalt, stopt het 

spel aan het einde van ronde 6 .  

De doelen zijn munitiekisten. Deze kunnen niet vernietigd worden 

aangezien beide kampen de inhoud willen hebben. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCENARIO 2: “BEZET DIT GEBOUW!” 

 

Aanvaller: 100 AP 

Verdediging: 100 AP 

Het spel duurt 6 rondes en stopt als één van de spelers de doelstelling 

haalt aan het einde van een ronde. 

Elke speler krijgt een antitankval en plaatst deze in de rode zone van het 

speelveld. Gebouwen kunnen enkel op het gelijkvloers betreden worden en 

er zijn geen bovenverdiepingen. 

De doelstelling van dit scenario, voor beide spelers, is het bezetten van 2 

vierkanten in het vijandig gebouw dicht bij het ontplooiingsgebied van zijn 

tegenstander. Dit kan enkel vanaf ronde 3. 

Als een speler aan het einde van een ronde de doelstelling bereikt, stopt 

het spel. Als niemand de doelstelling behaalt, stopt het spel aan het einde 

van ronde 6.  

 



 
 


