
IMPERIAL 2030 is een bordspel voor liefhebbers van een stevig strate-

gisch spel. Het is het vervolg op Imperial (2006) dat zich al jaren in de top 

van Boardgame geek bevindt en een must voor de veelspeler. De spelwerking 

van IMPERIAL 2030 is vergelijkbaar, alleen is het strijdterrein uitgebreid van 

Europa naar de wereld en speelt het zich af in het jaar 2030 waarin nieuwe 

grootmachten zijn ontstaan.

Investeerders aan de macht

2030, de spelers zijn internationale 

investeerders die krediet verlenen aan de 

zes grootmachten Rusland, China, India, 

Brazilië, de VS en Europa. De nieuwe 

wereldmachten China, India en Brazilië strijden mee in 

de wereldwijde race naar macht en invloed. In werkelijkheid zijn deze naties 

echter slechts pionnen in een verraderlijk spel. Hun lot wordt bepaald door machtige 

internationale investeerders die op de achtergrond opereren en alle touwtjes in handen 

hebben. Iedere speler is zo’n genadeloze investeerder, die zoveel mogelijk wil verdienen en 

daarom onzichtbaar controle uitoefent over de verschillende wereldmachten. Maar hij kan 

zijn greep op een natie verliezen, waardoor telkens nieuwe strategische overeenkomsten en 

confl icten ontstaan.

Heel veel spelmaterialen in de doos

De doos van IMPERIAL 2030 bevat een indrukwekkende hoeveelheid spelmaterialen. 

Een greep uit het houten materiaal: 48 tanks, 48 schepen, 24 fabrieken, 18 markers en 

een grote beurtmarker. Het oversized spelbord bevat een wereldkaart, een machtstabel en 

plaatsen om de stapels obligaties van de zes grootmachten op te leggen. De bankbiljetten, 

de 90 vlaggetjes, 4 handige speloverzichten, een spelregelboek en een spelvoorbeeld in een 

boekje. Kortom: met IMPERIAL 2030 haal je een compleet spel in huis dat gespeeld kan 

worden met 2 t/m 6 spelers. De gemiddelde duur van een “spelletje” IMPERIAL is toch 

al gauw tussen de 2 en 3 uur.

Het spelsysteem van IMPERIAL 2030

Dé uitvinding van de ontwerper Mac Gerdts die uitstekend werkt is het 

Rondeel. Deze geeft de spelers de vrijheid om zelf de acties te kiezen, 

maar de ruimte is niet onbeperkt. Goed plannen is daarom van groot 

belang om IMPERIAL 2030 te kunnen winnen. De grootmachten 

doen om de beurt hun zetten. De speler met de meeste invloed in 

een grootmacht bepaalt wat er gebeurt. De dubbele laag in het spel is 

alleen weggelegd voor strategische spelers. En alsof het basisspel nog 

niet voldoende uitdagingen biedt is het ook nog mogelijk één van de 

twee spelvarianten te spelen.  

Voor liefhebbers van …

IMPERIAL 2030 heeft spelelementen van een aantal hele bekende spellen, maar vormt 

toch een unieke combinatie. Het heeft elementen van een aantal grote klassiekers: Risk, 

Axis & Allies, Diplomacy en Acquire. Liefhebbers van deze of soortgelijke klassiekers 

zullen de schoonheid van het spel zeker waarderen.

Release

De Nederlandstalige versie van IMPERIAL 2030 komt uit in oktober 2010.
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Kenmerken

• Strategisch bordspel

• 12 jaar en ouder

• 2-3 uur

• 2 - 6 spelers


