
Gaming Lords Leuven 40K Toernooi

Algemeen

Het Warhammer 40,000 toernooi zal bestaan uit drie ronden. De eerste ronde zal random 
geloot worden, en er zal gepoogd worden om clubgenoten niet tegen mekaar te laten 
uitkomen, alsook spelers met dezelfde codeci. Vanaf dan geld het Swiss Systeem. Elke 
ronde wordt er een specifiek scenario gespeeld met specifieke victory conditions, zoals 
beschreven aan het einde van dit document.

Inschrijving voor het toernooi bedraagt 7,5 € te betalen op de dag van het toernooi zelf, 
of via voor-inschrijving op rekeningnr 083-1674092-69  of ook, nieuwe schrijfwijze BE71 
0831 6740 9269. Het toernooi zal ten laatste beginnen om 10 uur en de registratie zal 
starten vanaf 9 uur. Een kopijtje van je armylist zal aanwezig zijn ter plekke, maar 
probeer toch voor jezelf een kopij bij de hand te hebben. 

De locatie:
Zaal De Kring
Jozef Pierrestraat, 60
3010 Kessel Lo

In geval van problemen of te laat komen op de dag van het toernooi kan je altijd even 
verwittigen op 0032476880160.

Command points ( 0 – 75 punten )

Na iedere battle zijn er victory points te verdienen zoals verder in het document staat 
uitgelegd. Aan de hand van deze victory points zijn er command points te verdienen. Na 
een battle geef je jouw command points en die van je tegenstander door aan de 
organisatie van het toernooi. 

Verschil in Victory Points 
Type van 

overwinning
Command Punten
Winnaar Verliezer

0 Effective Draw 12 12

0 - 299
Winning/Losing 

Draw 13 12
300 - 599 Minor Victory 16 9
600 - 899 Solid Victory 19 6

900 - 1,199 Crushing Victory 22 3

1200+ Massacre! 25 0

Army painting ( 0-20)

Leger geverfd: 6 punten. Is ook maar 1 model niet geverfd dan krijg je een “0” voor deze 
categorie. Undercoat telt natuurlijk nooit als zijnde ‘geverfd’.
Leger gebased: 3 punten. Heeft ook maar 1 model geen afgewerkte base dan krijg je een 
“0” voor deze categorie.
Unit markings: 2 punten als iedere unit de gepaste markings heeft. Als je een leger hebt 
dat niet meteen gebruik maakt van unit markings krijg je 2 punten als men je units met 
een kleine oogopslag makkelijk uit mekaar kan onderscheiden.
Detail, conversions, WYSIWYG en WOW effect: 0-9 punten, gemiddelde van door drie 
onafhankelijke juryleden toegekende puntenwaardes (steeds afgerond naar boven).

Bij het tijdig afleveren van een duidelijke (en juiste) legerlijst gemaakt in Excel, 
ArmyBuilder of Word krijg je nog eens 5 extra punten.



Strafpunten

• Het niet tijdig (ten laatste op vrijdag 16 Oktober) binnenleveren van je legerlijst: 
5 strafpunten

Reglement van het toernooi

• Je mag tot 1850 punten spenderen aan je leger, gebruik makend van 1 Standard 
Force Organisation Chart. Allies worden niet toegelaten.

• Het toernooi wordt gespeeld met de Warhammer 40,000 5th Edition regels. 
• Legers moeten alle beperkingen van army selection gebruiken zoals beschreven staat 

in hun codex/army list, rekening houdend met de laatst uitgebrachte FAQ’s die te 
vinden zijn op de GW website. 

• Al je modellen moeten de WYSIWYG regel volgen voor zover dat mogelijk is. Als dat 
niet het geval is, meld dat dan alsjeblieft even aan je tegenstander voor je begint! Bij 
eventuele rules-issues zal er anders namelijk altijd in je nadeel worden geruled.

• Je mag enkel gebruik maken van de legers die hier beneden vermeld staan. 
• Je mag geconverteerde figuren gebruiken zolang dit niet tot verwarringen leidt.  
• Special Characters, onder wie alle special characters die normaal zonder toestemming 

van de tegenstander mogen gebruikt worden of tellen als unit upgrade (Snikrot, 
Zaggstruk, C’Tan, Phoenix Lord, ...) mogen NIET gebruikt worden. (De Emperors 
Champion voor Black Templars is de enige uitzondering). 

• Space Wolf Thirteenth Company leger (Codex Eye of Terror) is NIET toegelaten. 
Gebruik de gewone Space Wolf lijst in de plaats. 

De toegelaten legers

• Space Marines (Codex Space Marines 2008)
• Dark Angels (Codex Dark Angels 2006)
• Blood Angels (Codex Blood Angels, 5th edition update, te downloaden van GW 

website)
• Space Wolves (Codex Space Wolves)
• Black Templars (Codex Black Templars)
• Daemonhunters (Codex Daemonhunters)
• Witchhunters (Codex Witchhunters)
• Imperial Guard (Codex Imperial Guard, edition 2009)
• Chaos Space Marines (Codex Chaos Space Marines 2006)
• Codex Daemons (2007)
• Lost and the Damned (Codex Eye of Terror)
• Eldar (Codex Eldar, edition 2006)
• Dark Eldar (Codex Dark Eldar (2002 reprint !!))
• Ork (Codex Space Orks, 2007)
• Tau (Codex Tau Empire)
• Tyranids (Codex Tyranids, edition 2005)
• Necron (Codex Necron)

Necrons en victory points: Wanneer phase out plaatsvindt, stopt de battle onmiddellijk, 
geen verdere modellen worden verwijderd, de tegenstander mag zijn beurt(en) niet 
afwerken om snel nog objectieven te claimen, en dus worden de victory conditions op dat 
eigenste moment bepaald. Let wel, de necrons claimen geen table quarters noch 
objectieven en tellen als zijnde helemaal vernietigd!



Scenario’s

Elke speler dient twee objective markers mee te brengen van 40mm terminator-size 
grootte. Een dice-roll bepaalt meestal wie er eerst een objectief mag neerzetten. 
Pas daarna word er nogmaals gerold voor wie eerst deployed tenzij de missie het 
anders beschrijft natuurlijk. Alle special rules zoals outflanking en dergelijke zijn 
steeds van toepassing voor elke missie.

Ronde 1 – Bridgehead, Spearhead Deployment 

Your army has been tasked with securing a foothold in this territory in order to provide a 
secure perimeter for additional missions in the vicinity. 

Er worden eerst 4 counters geplaatst alvorens voor deployment zone/eerste beurt te 
rollen, eentje in elke table quarter (moeten wel minstens 12” van elke tafelrand en 
minstens 12” van mekaar blijven). Je verdient 375 punten per counter die je controleert 
(geen vijandelijke contesting of scoring units binnen 3” van het objectief en minstens 1 
scoring unit van jezelf) op het einde van de battle. Victory points zijn enkel te verdienen 
door counters te controleren.

Ronde 2 – Foothold, Dawn Of War Deployment

Your orders are clear: smash through the enemy’s frontline so that your reinforcements 
can break through and carry the battle directly to the enemy. 

Rol eerst voor deployment/eerste beurt. Dan mag diegene die eerst gaat eerst 2 van zijn 
counters plaatsen, waarvan er eentje binnen 12” van de lange tafelrand en eentje ergens 
tussen 13 en 24 inch van je tafelrand (alle counters moeten wel minstens 12” van 
mekaar blijven). Nadien mag je tegenstander zijn objectieven plaatsen. Je verdient 500 
punten indien je het objectief dat in de vijandelijke deployment zone ligt controleert en 
250 punten voor het andere objectief. OPGELET: Je eigen objectieven leveren geen 
punten op, dus je missie is hier twee-ledig, eigen objecteven beschermen en de 
vijandelijke innemen. Op het einde van de battle tel je eventuele punten voor de 
objectieven bij je andere Victory Points op om je totale score voor deze battle te bepalen. 
Opgelet: de eerste twee turns geld de nightfight special rule!

Ronde 3 – Hold Ground, Pitched Battle Deployment

The enemy has had quite enough of your meddling and is launching a counter-offensive 
to re-secure the area. Your mission is simply to hold the line and grind the enemy to a 
halt until the proper reinforcements arrive and have had time to settle in. 

Er worden eerst 4 counters geplaatst alvorens voor deployment zone/eerste beurt te 
rollen. Counters moeten 12” van elke tafelrand blijven en mogen dus niet in een 
deployment zone belanden, en dienen ook minstens 6” uit mekaar te blijven. Als je een 
counter controleert op het einde van de battle krijg je 400 extra Victory points. 
OPGELET: 1 unit kan steeds slechts 1 objectief controleren of contesten. Staat 1 
unit op meerdere objectieven dan zal een dice-rol op het einde van de battle 
bepalen welk objectief je nu effectief claimed! Op het einde van de battle tel je 
eventuele punten voor de objectieven bij je Victory Points om je totale score voor deze 
battle te bepalen.

Contact

Voor inschrijvingen, legerlijsten en/of verdere vragen kan je terecht bij 
tom@europunk.net of je kan ook een bezoekje brengen aan onze website/forum op 
http://www.gaminglordsleuven.com/forum2
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