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TWEEDE KEUS 
De acties Tweede keus hebben geen onmiddellijk effect, 
maar geven je het recht om tijdens de Kweekfase sneller een 
nakomelingsdobbelstenen te kiezen (na de Eerste keus). 

Op het actieveld Tweede keus mag een onbeperkt aantal 
actiemarkers liggen. Nieuwe markers worden van rechts naar 
links gelegd, en de spelers mogen dan in die volgorde (van 
rechts naar links) dobbelstenen kiezen. Deze actievelden zijn 
de enige op het bord waar geen limiet staat op het aantal 
actiemarkers.

ONDERZOEKSDOEL VASTLEGGEN 
Leg een onderzoeksdoel vast om extra punten te scoren 
wanneer je je specialiseert in bepaalde kenmerken. Wil 
je deze actie uitvoeren, dan betaal je de kostprijs zoals 
aangegeven op het actieveld (2 of 3 munten) en leg je 
vervolgens 1 van je onderzoeksmarkers op een onbezet 
onderzoeksdoel 
 ( ).

Alle onderzoeksdoelen bevinden zich onder het 
dobbelsteengebied voor 1 of 2 genotypes. Tijdens 
de eindtelling scoort de speler die een doel heeft 
geclaimd extra punten voor elke eigen voltooide 
erwtplantklaart waarop dat genotype of één van 
die genotypes staan die je boven het doel ziet.

EERSTE KEUS 
De acties Eerste keus hebben geen onmiddellijk effect, 
maar geven je het recht om tijdens de Kweekfase als eerste 
een nakomelingsdobbelsteen van de overeenkomstige 
kleur te kiezen. 

Ligt er een munt naast het bijhorende vierkant van Punnett, 
dan mag je die munt nemen.

MUNTEN OP HET BORD
Aan het begin van elke ronde ligt er naast elk van 
de vier vierkanten van Punnett een munt. Wie 
als eerste een actiemarker inzet op het actieveld 
Oudergenen bepalen of Eerste beurt bij een 
vierkant van Punnett van een bepaalde kleur 
mag niet alleen de actie uitvoeren maar ook de 
bijhorende munt nemen.

OUDERGENEN BEPALEN
Neem 1 van de 4 acties Oudergenen bepalen om het 
bijhorende vierkant van Punnett aan te passen met 
oudergentegels. Je legt deze tegels op de oudergenen die 
op het spelbord staan en verandert zo het resultaat van de 
nakomelingsdobbelstenen.

Wanneer je deze actie kiest, leg je 1 gentegel op het 
spelbord met een zijde naar keuze naar boven of verwijder 
je 1 gentegel die daar al in een eerdere beurt gelegd werd, 
of laat je alles zoals het is. Je mag een tegel die al op het 
bord ligt niet omdraaien.

Ligt er een munt naast het vierkant van Punnett in kwestie, 
dan mag je die munt nemen.

Oudergentegels veranderen de mogelijke 

kenmerken van nakomelingen tijdens de 

kweekfase.

Voorbeeld: Deze 2 onderzoeksdoelen horen bij Zaadvorm 
(blauwe dobbelstenen). Tijdens de eindtelling scoort 
Brenda 2 punten voor elke eigen voltooide erwtplantkaart 
waarop het kenmerk RR of Rr Trait staat (ronde zaden). 
Het doel rechts zou 3 punten opleveren voor elke 
voltooide erwtplant met kenmerk  rr (gerimpelde zaden).


