DATA LEAK - spelregls

4 schermen

52 lettertegels & 8 bedreigingsfiches

1 katoenen zak

4 tegelrekken

4 uitwisbare stiften

8 dubbelzijdige toestenborden

DATA LEAK is een spel waarbij wachtwoorden worden gemaakt en gekraakt. Als ervaren hacker
probeer je de wachtwoorden van jouw tegenstanders te kraken voordat ze de jouwe kraken,
wetende dat deze wachtwoorden worden gevormd uit een voorraad van slechts 45 letters.
Helaas gebeuren er elke beurt datalekken en moet je waakzaam zijn over welke letters van jouw
wachtwoord je onthult. Door op het darknet te surfen en bedreigingen zoals virussen, wormen

en trojaanse paarden te gebruiken, zullen meer letters worden onthuld totdat je uiteindelijk de
wachtwoorden van jouw tegenstanders kan breken.
De overblijvende speler met een ongeraden wachtwoord wint het spel.
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>

Stop alle 37 lettertegels zonder een stip in de katoenen zak. Stop nadien nog eens 8 letters

met een stip in de zak, afhankelijk van de taal die alle spelers tijdens het spel zullen
gebruiken. Er zijn dus 7 ongebruikte lettertegels - plaats deze terug in de doos.
Nederlands: E, E, J, K, N, U, W, Z
Engels: A, H, I, K, O, S, W, Y
Frans: A, E, I, J, N, S, U, Y

De verdeling van de lettertegels is gebaseerd op een aantal
factoren, voornamelijk de balans tussen klinkers en mede klinkers én de prevalentie van trigrafen in elke taal. Er is ook
rekening gehouden met de plaats van bepaalde letters in
woorden - in het Engels wordt de letter 'J' bijvoorbeeld zelden in

Duits: E, H, K, N, U, U, W, Z

het midden of aan het einde van een woord gevonden.

>

Meng de bedreigingfiches en leg ze gedekt in het midden van de tafel.

>

Geef elke speler een scherm, een tegelrek, een uitwisbare stift en een toetsenbord van de
gekozen taal (de taal is gemarkeerd in de linkerbovenhoek van de dubbelzijdige vellen).

Een spelletje Data Leak wordt gespeeld over een aantal hacks (rondes).
Elke hack bestaat uit 2 fases:
1. WACHTWOORDEN MAKEN

2. WACHTWOORDEN KRAKEN
De speler met de beste computervaardigheden (in het echte leven) begint in de eerste hack. Aan
het begin van elke volgende hack is de startspeler de volgende speler in wijzerszin.
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In deze fase proberen alle spelers hun wachtwoord te vormen. De wachtwoorden moeten geldige

woorden zijn (zie pagina 5 voor details). Lange wachtwoorden zijn meestal beter, maar soms kan
je met een slim, kort wachtwoord jouw tegenstanders om de tuin leiden!
Afhankelijk van het aantal spelers, trekt de spelers een gelijk aantal lettertegels uit de zak en
plaatsen deze in hun tegelrek zonder deze aan hun tegenstanders te tonen.
2 spelers > 14 letters
3 spelers > 9 letters
4 spelers > 8 letters
Begin bij de startspeler en ga dan in wijzerszin verder. Van zodra alle spelers hun letters hebben
getrokken, mogen ze hun wachtwoorden maken. Dit wordt door alle spelers tegelijkertijd gedaan.

Een wachtwoord moet uit minstens 4 letters bestaan.

Met 4 spelers is de kans dat je geen woord

Als een speler geen wachtwoord van 4 letters kan

van 4 letters kunt maken ongeveer 1:100.

maken, moet die zijn/haar tegels aan alle spelers

Bij 3 spelers wordt die kans 1:250. Met 2

onthullen. Stop dan de tegels van alle spelers terug

spelers is de kans dat je geen woord kunt
maken bijna onbestaande.

in de zak en herstart deze fase van het spel.

Bij het maken van een wachtwoord, rangschikken de spelers hun letters van links naar rechts.

Voorbeeld van een mogelijk woord in het Engels.
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Daarna verbergen de spelers hun wachtwoorden (de tegels in hun tegelrek worden gedraaid). De
ongebruikte letters van een speler worden gedekt op de tafel achter hun tegelrek geplaatst.
Deze letters worden de drives (harde schijven) genoemd, zoals in C:-schijf, E:-schijf, enz...

de drives >

De spelers mogen niet al hun letters gebruiken om een wachtwoord te maken, aangezien de
overgebleven letters (drives) dienen om acties uit te voeren in de volgende fase van het spel.

Hierna plaatsen alle spelers hun schermen achter hun tegelrekken, zodat alle spelers elkaars
tegelrekken kunnen zien. Vervolgens draaien alle spelers hun tegelrek 180°, zodat de verborgen
letters op hun tegelrek naar hun tegenstanders zijn gericht.
De spelers houden hun toetsenborden achter hun
schermen en gebruiken hun stiften om letters
door te strepen die voorkomen in hun wachtwoord

en drives, evenals alle overige letters die ze in de

Verborgen
letters gericht
naar tegenstanders

volgende fase van het spel zullen ontdekken.
Om deze spelfase te beëindigen nemen alle
spelers elk een aantal bedreigingsfiches:
bij 2 spelers > 3 bedreiginsfiches

bij 3-4 spelers > 2 bedreigingsfiches
Elke speler bekijkt zijn dreigingesfihes, legt er één gedekt in het midden van de tafel en houdt
de resterende fiche(s) achter zijn/haar scherm. Deze fiches worden gebruikt in de volgende fase.
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Een

wachtwoord

kan

elk

woord

zijn

(inclusief

verbuigingen en afleidingen), maar eigennamen (en
hun afgeleiden) met een hoofdletter, afkortingen en
woorden met een koppelteken of een apostrof zijn
niet toegestaan.
Voordat het spel begint, dienen de spelers samen te
bepalen welk officieel (of online) woordenboek ze
mogen

raadplegen.

Dit

voorkomt

dat

de

spelers

ongeldige wachtwoorden maken en helpt bij het
beslechten van geschillen. We raden aan om het
Groene Boekje te gebruiken voor Nederlands, Oxford
English Dictionary voor Engels, Larousse voor Frans
en Deutsches Wörterbuch voor Duits.
Als

een

speler

er

toch

in

slaagt

een

ongeldig

wachtwoord te maken, wordt die bestraft aan het
einde van een hack!
OPM: Elke tegel met een klinker vertegenwoordigt
alle varianten van die klinker: zoals die met
accenten (bijv. a —> à, e --> é, u --> û) of
umlauten (bijv. a --> ä, o --> ö, u --> ü). Zo
kunnen woorden als café en Bühne gemaakt
worden. De Duitse letter "Eszett" (ß) is niet
aanwezig

in

dit

spel;

het

kan

vervangen

worden door twee ss-en, zoals in Fussball.
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Deze fase wordt gespeeld in beurten, beginnend bij de startspeler en gevolgd door de andere
spelers in wijzerszin.
Elke beurt heeft 3 stappen:
1. DATALEK
2. RESET DRIVES
3. VOER ACTIES UIT

1. DATALEK
Onthul 1 letter van jouw eigen wachtwoord.
Datalekken zijn onvermijdelijk, dus deze stap is verplicht. Dit is een tactische en belangrijke stap.
OPM: De laatste verborgen letter van een wachtwoord kan op deze manier niet worden onthuld!

2. RESET DRIVES
Jouw drives kunnen tijdens jouw beurt worden gebruikt om speciale acties uit te voeren
(beschreven op de volgende pagina's). Wanneer je één van deze acties uitvoert, moet je één of
meer drives 90° draaien om aan te tonen dat deze voor die actie werden gebruikt. Hiernavolgend
wordt het 90° draaien van een drive het activeren van een drive genoemd.
Herschik tijdens deze stap al jouw drives terug naar een "rechtopstaande", niet -gedraaide positie.
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3. VOER ACTIES UIT
Je kunt de volgende acties zo vaak uitvoeren als je wilt, tot de limiet van de beschikbare
schijven.
Het activatie-symbool

dat naast elke actie afgebeeld staat, geeft aan hoeveel drives

geactiveerd moeten worden om de actie één maal uit te voeren.

3.1. SCAN HET WEB
Trek en bekijk één lettertegel uit de katoenen zak ( darknet), doorstreep de letter op jouw
toetsenbord en leg die lettertegel gedekt in het midden van de tafel ( internet).
Als je deze actie wil uitvoeren en er zijn onvoldoende tegels in het darknet, moet je in
plaats daarvan naar overblijvende letters van het internet kijken.

3.2. NEEM EEN PUBLIEKE DRIVE
Je kan een extra drive bekomen door een lettertegel van het darknet te nemen, indien
beschikbaar en deze toe te voegen aan je drives, geactiveerd en zichtbaar voor de andere
spelers. Deze actie mag nooit worden gebruikt om lettertegels van internet te nemen.

3.3. LANCEER EEN BEDREIGING
Neem één van je bedreigingsfiches en leg het open in het midden van de tafel om het

effect ervan te activeren. Elke bedreigingsfiche mag slechts één keer per hack (ronde)
gebruikt worden.
Een overzicht van de bedreigingen vind je op de laatste pagina van deze spelregels.
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3.4. KRAAK EEN WACHTWOORD
Waag één gok naar één wachtwoord.
Hoewel er geen bestraffing is bij een verkeerde gok, kan het de andere spelers bijkomende
informatie geven.
Zorg ervoor dat je het te raden woord letter voor letter spelt, want sommige woorden zijn
homofonen (zoals de Engelse woorden grey en gray en de Franse woorden jouée en joués).
Een speler wiens wachtwoord met succes werd geraden, ligt uit het spel tot het begin van
de volgende hack.
Een speler die met succes een wachtwoord heeft geraden, mag alle drives van de gehackte
speler bekijken!

Een hack eindigt zodra er nog slecht één wachtwoord overblijft dat niet werd geraden .
De eigenaar van dat wachtwoord omcrikelt dan één van de "WIN" -toetsen op zijn toetsenbord.
Maar als wordt vastgesteld dat dat wachtwoord ongeldig is,
mag de "winnaar" één van zijn WIN-toetsen niet omcirkelen.

*In het zeer zeldzame geval dat
hierdoor

meerdere

spelers

In plaats daarvan moet die een WIN -toets wissen die reeds

tegelijkertijd hun 3de hack winnen,

werd omcirkeld in een eerdere hack. Als die speler nog

delen

geen

WIN-toetsen

had

omcirkeld,

mogen

alle

andere

spelers één van hun eigen WIN-toetsen* omcirkelen!

al

deze

spelers

de

overwinning. De speler die deze
anticlimax veroorzaakte, moet zich
verontschuldigen en “Woordenschat
voor Dummies” helemaal uitlezen.

De eerste speler die 3 hacks wint, wint het spel!

Page 8 of 10

Into the Flow

80 %

DATA LEAK - spelregels

In een spel met 2 spelers gelden de normale regels met volgende uitzonderingen:
> Elke speler moet 2 wachtwoorden vormen. Geef hiervoor elke speler 2 tegelrekken.
> Wanneer een speler een datalek heeft, moet die één letter van elk wachtwoord onthullen.
> Een speler die een wachtwoord heeft geraden, mag de drives van die tegenstander niet bekijken.
> Een hack eindigt onmiddellijk wanneer beide wachtwoorden van een speler zijn geraden.
OPM: De drives van een speler worden aangewend voor beide wachtwoorden (elke speler heeft
als het ware één enkele computer die wordt beschermd door 2 wachtwoorden).

Bedankt aan alle vrienden, bordspelliefhebbers en eventuele uitgevers voor alle nuttige feedback,
met bijzondere dank aan Sven, Tim, Boris, Nore en Nele voor hun extra duwtje in de rug om dit
spel tot leven te brengen.
Spelconcept: Pierre Knockaert
Artwork en illustraties: Agatha Lark
Speldesign: Pierre Knockaert
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Redacteur: Michael Schemaille
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Een

speler

naar

keuze

slaat

zijn hele volgende beurt over
(dit omvat ook stap 1: DATALEK).

Een speler naar keuze mag jou
één

van zijn gedekte

drives

geven. Als hij kiest om jou
geen drive te geven, worden
zijn

geactiveerde

drives

niet

gereset in zijn volgende beurt.

Alle andere spelers moeten in

hun volgende beurt minstens
één keer de actie kraak een
wachtwoord uitvoeren.

Alle andere spelers moeten 1
extra drive activeren voor elke
actie die ze uitvoeren in hun
volgende beurt.

Kies een speler naar keuze. Alle

letters

die

hij

bekijkt

in

zijn

volgende beurt, d.m.v. de actie
scan

het

web,

moeten

tevens

aan jou worden getoond.

Onthul

1

letter

bij

2

ver-

schillende wachtwoorden (dus 2
letters

in totaal). Dit

kan

de

laatste niet-onthulde letter van
een wachtwoord zijn.

Een speler naar keuze moet

Bekijk maximaal 3 drives van

één extra letter van één van

één speler naar keuze. Je mag

zijn

ook de drives bekijken van een

wachtwoorden

onthullen

voor elke actie die hij in zijn

speler

volgende beurt uitvoert.

geraden werd.
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