
Spelidee2. 
Je bent een verkoper op de markt. Jouw job bestaat erin om verschillende
producten te verkopen en er een centje aan over te houden. Je bent echter niet 
de enige, jouw concurrenten hebben zowat alles ervoor over om klanten naar
hun kraam te lokken. De concurrentie is moordend, verkopers trachten de beste
prijs aan te bieden ... en dit niet zonder enkele vuile truukjes!

Doel van het spel3. 
In elke ronde tonen de spelers de groenten die ze te koop aanbieden en onder-
handelen ze over wie de beste prijs zal aanbieden. De speler die de beste prijs 
aanbiedt, krijgt een voordeel bij de klanten en is de eerste die z’n product mag 
verkopen. Maar er is een limiet qua gewicht van een product dat kan verkocht 
worden, dus moet je een goed aanbod hebben zodat je toch nog wat winst kan 
maken. Winst wordt omgezet in overwinningspunten op het einde van de ronde. 
De speler die op het einde van het spel het meeste punten heeft, wint het spel.

Spelvoorbereiding4.
- Schud al de productkaarten en vorm een gedekte trekstapel
- Elke speler krijgt drie actiekaarten - één van elke soort en ook een 
kleurherinneringskaart, een inkomstenkaart en alle fiches van zijn of haar
kleur

- Plaats de biedkaart, het scorebord en de rondekaart in het midden van de tafel
- Plaats de zwarte rondefiche op het nummer 1 van de rondekaart
- Elke speler plaatst één van z’n fiches op de biedkaart (biedfiche), twee op de

nummers 0 van z’n inkomstenkaart (inkomstenfiches) en het laatste naast het 
scorebord (overwinningspuntenfiche)

- De speler die als laatste iets kocht op de markt is de startspeler en ontvangt de 
startspelerkaart

Het spel spelen5. 
Het spel bestaat uit 7 ronden. Elke ronde bestaat op z’n beurt uit 3 fasen – de 
productleverfase, de verkoopfase en het einde van de ronde-fase. 

Fase 1 – Producten leveren1. 
In de productleverfase krijgt elke speler 4 handkaarten van de trekstapel 
(deel ze één voor één uit aan de spelers). Spelers houden hun 
kaarten verborgen voor de tegenspelers. Indien de trekstapel is opgebruikt, 
wordt de aflegstapel geschud en een nieuwe trekstapel gevormd. Ga verder 
met delen tot alle spelers exact vier kaarten hebben ontvangen.

2.    Fase 2 -Verkopen  
Verkopen is de hoofdfase van het spel waarin elke speler tracht om z’n 
producten te verkopen om alzo de grootste winst te maken.

De startspeler begint de fase. Hij kiest een product uit z’n hand, kondigt aan dat 
hij het wil verkopen (hij speelt de kaart nog niet!) en doet een openingsbod, 
plaatst z’n biedfiche op het overeenkomstige nummer (prijs) waarvoor hij wil 
verkopen. Nu voeren de andere spelers in speelvolgorde een van de volgende 
acties uit:
* pas – indien een speler het aangeboden product niet heeft of niet wil 

verkopen deze ronde kan hij passen. Passen betekent dat hij niet in staat is 
om het product deze ronde te verkopen, maar hij mag wel nog proberen om 
andere producten te verkopen;

* bieden – indien een speler dit product wil verkopen, moet hij een bod doen 
dat lager is dan het huidige laagste bod. Een speler kan enkel bieden indien 
hij het product op handen heeft (zie de kaart “cheat” voor een uitzonde-
ring). Om te bieden plaatst een speler z’n biedfiche op het huidige laagste 
bod.

Als alle spelers of gepast of hun bod geplaatst hebben, gaan diegenen die ge-
boden hebben om te verkopen verder met het verlagen van hun bod of blijven 
ze bij hun huidige bod. De spelers die passen of bij hun huidige bod blijven, 
kunnen niet meer meedoen in de bieding. Het bieden gaat verder tot niemand 
nog een lager bod wil maken. 

Nu is het tijd om geld te verdienen en begint de verkoop van het product! 
Beginnende met de speler die het laagste bod deed, spelen de spelers kaarten 
van het aangeboden product uit hun handen en krijgen ze als volgt inkomsten : 
het aantal gespeelde kilogrammen vermenigvuldigt met de waarde van het bod. 
Er zijn echter limieten qua kilo’s van elk product die kunnen verkocht worden in 
elke ronde door elke speler (zie regels omtrent “limieten” verderop). De spelers 
houden de gespeelde kaarten voor zich tot het einde van de ronde om een over-
zicht te hebben op het totaal aantal verkochte kilo’s.

•  78 kaarten:

Central Market
Voor 3 – 5 spelers, vanaf 8 jaar, 45 minuten 

Materiaal1. 

Zo gauw de eerste speler z’n productkaarten om te verkopen heeft gespeeld, 
past hij met z’n inkomstenfiches z’n inkomsten aan op z’n inkomstenkaart. 
Indien dit niet het eerste product is dat de speler verkoopt deze ronde, telt 
hij het bedrag bij het bedrag dat hij reeds verdiende met voorgaande verko-
pen.

Voorbeeld : Jan speelt twee kaarten met een totale waarde 
van 6 kilogram. Hij had een bod van 4, dus krijgt hij 6 x 4 
= 24 inkomstenpunten. Hij beweegt z’n inkomstenfiches 
onmiddellijk zo dat er één op nummer 20 staat en de an-
dere op 4. 

In het zeldzame geval dat een speler meer dan 99 inkomstenpunten bij elkaar 
sprokkelt in een ronde, begin je terug te tellen vanaf 0 en tel je op het einde 
van de ronde gewoon 99 bij op het afgebeelde nummer op je inkomstenkaart.

Daarna herhaalt de speler die het tweede laagste bod had de verkoopactie -
speelt productkaarten, verkoopt ze en krijgt inkomsten - en zo voort tot elke 
speler die een bod deed z’n product voor minstens 1 kilogram heeft verkocht. 
Indien een speler een bod heeft gedaan en hij aan de beurt is, mag hij niet 
weigeren om een product te verkopen - hij moet minstens één kaart spelen 
van het desbetreffende product (zie “limieten” voor uitzonderingen).

Zo gauw elke speler z’n product verkocht heeft en inkomsten heeft ontvan-
gen, verwijdert iedereen z’n biedfiche van de biedkaart en kiest de volgende 
speler na de vorige startspeler een ander product en maakt een openingsbod. 
Het bieden gaat verder zoals hierboven beschreven - elke speler krijgt weer 
de mogelijkheid om te passen of lager te bieden. Wanneer het bieden is ge-
beurd, verkopen de spelers hun producten, ontvangen inkomsten enzovoort. 
De verkoopfase gaat zo door tot elke speler één product heeft aangeboden. 
Belangrijk! In elke ronde kan elk product slechts één keer aangeboden 
worden! Indien een speler bijvoorbeeld wortelen aanbiedt, mag geen enkele 
andere speler deze ronde wortelen aanbieden. 
Uitzondering! Indien een speler reeds z’n limiet heeft bereikt (zie 
“spelerslimieten”) of geen product meer op handen heeft die hij legaal kan 
aanbieden, slaat men z’n beurt over en biedt hij geen product aan deze ronde. 
De volgende speler biedt nu z’n product aan.

Wanneer het laatste product in de ronde is verkocht en de inkomsten zijn 
ontvangen, eindigt de verkoopfase en gaat het spel verder met het einde van 
de ronde-fase. 

50 productkaarten,

5 kleurherinnerings-
kaarten (1 in elke 
kleur)

5 inkomstenkaarten
(1 in elke kleur) 

15 actiekaarten,

1 bied-  1 startspeler-
kaart         kaart

1 rondekaart

•  24 fiches: 
       4 spelerfiches in 5 kleuren,  
       1 zwarte rondefiche, 

3 witte fiches;
•  spelregels;

• 1 scorebord.

Gebruik het   
scorebord ipv 
de scorekaart!



Limieten6. 
Producten op de markt verkopen is nooit gemakkelijk - zowel de vraag van de 
klanten en het toegelaten gewicht van de producten zijn gelimiteerd. In het 
spel wordt dit voorgesteld met twee limieten: 
Productlimiet 
In elke ronde kan van elk product maar 10 kilogram verkocht worden. Zo 
gauw deze limiet bereikt is, mag geen enkele speler dit product nog 
verkopen, zelfs al heeft hij een bod uitgebracht (dit is het enige geval waarin 
je niet mag verkopen nadat je een bod uitbracht). Hou dus in gedachten dat 
wanneer je jouw bod te hoog laat het mogelijk is dat je het product niet zal 
kunnen verkopen deze ronde. 
Belangrijk! Indien de situatie zich voordoet waarin een speler producten 
verkoopt en enkele kaarten heeft met een hogere waarde dan de productlimiet 
toelaat, moet hij de kaart nog steeds spelen, maar kan hij slechts het aantal 
kilogram verkopen dat nog resteert – alle extra kilograms zijn 
verloren. Om de producten te markeren die op deze manier ver- 
loren gingen, gebruik je de 3 witte fiches.
Bijvoorbeeld, indien je een kaart met waarde 4 kg speelt, maar de 
productlimiet laat nog slechts de verkoop van 3 kg toe, plaats je 1 
witte fiche op de kaart om eraan te herinneren dat 1 kg is verloren. 
Spelerslimiet 
In elke ronde hebben de spelers ook een persoonlijke limiet van 10 kilo-
gram. Dit betekent dat elke speler slechts voor een totaal gewicht van 10
kg aan producten mag verkopen. Zo gauw een speler deze limiet bereikt, 
mag hij geen producten meer aanbieden of een bod uitbrengen deze ronde.
De spelerslimiet wordt enkel beïnvloed door het aantal verkochte produc-
ten - diegene die verloren zijn (door productlimiet) tellen niet mee. 
Indien een speler aan de beurt is om een product aan te bieden en hij z’n 
spelerslimiet al bereikt heeft, wordt hij overgeslagen en komt de volgende 
speler aan de beurt. Indien de situatie zich voordoet dat een speler een 
product moet verkopen, maar enkel een kaart heeft met een hogere waarde 
dan z’n spelerslimiet, moet hij de kaart toch spelen, maar kan hij slechts 
het aantal kilogram verkopen dat nog rest in z’n limiet - alle kilograms 
boven de limiet worden ook als verloren beschouwd.
Voorbeeld : het bieden voor het eerste product in een ronde - wortelen - is 
afgelopen en Anna heeft het laagste bod gedaan. Ze verkoopt 6 kg wortelen 
en krijgt inkomsten. John had het volgende bod en verkoopt 3 kg. Dit betekent 
dat de volgende speler - Madara- slechts 1 kg wortelen mag verkopen volgens 
de productlimiet. Madara speelt een kaart met waarde drie, ze krijgt echter 
slechts inkomsten voor 1 kg en de 2 andere zijn verloren. Indien een andere 
speler nog een 

bod zou hebben voor wortelen deze ronde, zou hij niet kunnen verkopen aangezien de 
limiet bereikt is. Het verkopen van wortelen eindigt dan ook en het is aan de volgende 
speler om een product aan te bieden. Voor het vervolg van de ronde kan Anna nog 4 kg 
verkopen volgens haar spelerslimiet, John heeft nog 7 kg, Madara 9 kg en de andere 
spelers hebben nog 10 kg ter beschikking van hun spelerslimiet. 

Fase 3 – Einde van de ronde

In de einde van de ronde-fase voeren de spelers volgende acties uit : 
1) Leg één kaart opzij voor de slotronde - elke speler mag, indien hij dit wenst, 
één productkaart uit z’n hand gedekt opzij leggen. Deze kaarten worden in de 
slotronde gebruikt. De andere kaarten in de hand worden gehouden voor de 
volgende ronde. Leg de opzij gelegde kaarten onder de kleurherinneringskaart.

2) De spelers leggen al hun gespeelde kaarten in de aflegstapel. Indien de trek-
stapel op een moment leeg is, wordt de aflegstapel geschud en wordt er een 
nieuwe trekstapel gevormd. (zie fase 1 producten leveren)

3) Overwinningspunten - spelers krijgen overwinningspunten afhankelijk van 
de inkomsten die ze deze ronde vergaard hebben. De speler die het meeste 
inkomsten heeft vergaard, krijgt een aantal punten gelijk aan het aantal spelers. 
De speler met de tweede beste inkomsten krijgt één punt minder enzovoort 
(bijvoorbeeld, in een vierspelerspel, krijgt de winnaar van de ronde 4 punten, de 
tweede 3, de derde plaats 2 en de laatste 1 punt). In het zeldzame geval dat een speler 
geen inkomsten heeft verzameld, krijgt hij ook geen punten. Indien twee of meer 
spelers een gelijke stand hebben bij de inkomsten, krijgt elk van hen de punten die 
de laatste speler van hen zou ontvangen (bijvoorbeeld, indien de tweede en derde 
plaats gelijke stand hebben, krijgen ze beiden de punten alsof ze derdes waren). 
Elke speler zet z’n overwinningspuntenfiche een aantal punten vooruit. Nadat de 
punten zijn uitgedeeld wordt de inkomstenfiche terug op 0 geplaatst op hun 
inkomstenkaart.

4) Bepaal de nieuwe startspeler - de speler met de minste overwinningspunten 
wordt de nieuwe startspeler. Bij gelijke stand wordt de nieuwe startspeler diegene 
die het dichtst bij de startspeler van de vorige ronde zit (kloksgewijs). Deze speler 
krijgt de startspelerkaart en start de volgende ronde.

5) Verzet de rondefiche naar het volgende nummer.

6) Alle limieten worden terug op nul gezet - in de volgende ronde kan elk 
product terug aangeboden en verkocht worden tot 10 kg en is de spelerslimiet 
ook terug ingesteld op 10 kg. 

De slotronde7. 
In een drie of vierspelerspel volgt er na de zesde ronde nog één slotronde. Aan 
het begin van de zevende en laatste ronde worden er geen producten geleverd 
en krijgen de speler geen kaarten van de trekstapel. In plaats hiervan leggen de 
spelers al hun handkaarten af en nemen ze de productkaarten op handen die ze 
op het eind van de vorige ronden opzij legden. De slotronde wordt enkel met 
deze kaarten gespeeld volgens de basisregels.

Speleinde8. 
Het spel eindigt na de slotronde, wanneer iedereen z’n overwinningspunten heeft 
gekregen. De speler die de meeste punten heeft verzameld, wint het spel. Indien 
meerdere spelers met een gelijke stand eindigen, wint de speler met de meeste 
ongebruikte actiekaarten. Indien nog steeds gelijke stand, wordt de overwinning 
gedeeld.

Vijfspeler-spel•	
Indien er 5 spelers meespelen, worden er slechts vijf ronden gespeeld. De 
vijfde ronde wordt gespeeld zoals de slotronde in een 3 of 4-spelerspel (zie 
“slotronde” boven) – spelers gebruiken de kaarten die ze in de vorige vier 
ronden opzij legden en het spel eindigt na de vijfde ronde.

Driespeler-spel•	
Indien je het spel voor drie spelers competitiever wil maken, verwijder je één 
productensoort uit het spel en speel je met slechts 40 productkaarten. De 
andere regels blijven hetzelfde.

Actiekaarten9. 
Tijdens het spel heeft elke speler drie actiekaarten, die hij éénmalig kan uitspelen 
- zo gauw ze gebruikt wordt,  wordt ze uit het spel verwijderd. Actiekaarten 
worden niet in de hand gehouden, maar liggen voor de speler en kunnen in elke 
ronde gebruikt worden, ook de slotronde. Elke kaart heeft z’n eigen regels hoe 
en wanneer ze gespeeld moeten worden :

Valsspeler – Sommige verkopers trachten je wel eens om de tuin te leiden :
terwijl je naar hun verhaaltjes luistert, durven ze wel eens wortelen in je 
zak steken, hoewel je tomaten vroeg. Zolang een speler de valsspelerkaart in 
bezit heeft, mag hij bieden op een product dat hij niet op handen heeft. 
Als hij dan aan beurt komt om te verkopen. speelt hij de valsspeler om 
aan te tonen dat hij het product niet heeft.  Hij mag nu een ander product 
uit z’n hand verkopen volgens z’n bod. Uiteraard heeft dit nog steeds 
invloed op z’n spelerslimiet en productlimiet (van het product waarvoor 
initieel werd geboden, niet hetgeen het werkelijk is).

Indien de productlimiet reeds bereikt is voor de speler aan de beurt is, dient hij 
z’n valsspelerkaart natuurlijk niet te spelen. Z’n valsspelerij gaat dit keer 
ongemerkt voorbij.

Toeristen – gewapend met fototoestellen en winkelzakken hebben ze 
gehoord dat je zowat alles kan vinden op de centrale markt. Ze wil-
len de producten echter zo goedkoop mogelijk. Zo gauw een speler 
klaar is met verkopen, z’n inkomsten heeft ontvangen, mag hij de 
toeristenkaart spelen (indien er meerdere spelers dit doen, voeren ze 
de actie volgens de beurtvolgorde uit). Wanneer een speler de 
toeristenkaart speelt, doet hij een extra verkoop van het aangeboden 
product, ook al overschrijdt hij beide limieten. 

De enige limiet is het aantal productkaarten in z’n hand. De speler moet de 
verkoop echter laten doorgaan tegen het laagste bod (ook al is dit niet zijn bod). 
De speler krijgt onmiddellijk inkomsten en legt de gespeelde kaarten af. 
Deze kaarten hebben geen effect op de limieten. 
Belangrijk! Een speler mag de toeristenkaart enkel spelen indien hij zelf een bod 
heeft gedaan op het product en op z’n minst 1 kg heeft verkocht. Je kan de “rot”-
kaart (zie onder) niet spelen op producten die aan toeristen worden verkocht.

Rot – de competitie is moordend op de markt. Als je een andere 
verkoper een goeie deal ziet sluiten, wil jij zeker stokken in de wielen 
steken en een vuile streek met hem uithalen ... Onmiddellijk nadat 
een andere speler z’n productkaarten om te verkopen heeft 
uitgespeeld, mag je de “rot”kaart op hem gebruiken.  Hiermee worden 
de helft van z’n producten rot verklaard en krijgt hij ook slechts half 
de inkomsten (naar beneden afgerond bij een oneven aantal). 

Indien een speler producten heeft gespeeld die z’n productlimiet overschrijden, 
zal de “rot”kaart enkel het aantal raken dat legaal verkocht mag worden (en niet 
de totale waarde van de kaart). Indien meer dan één speler een “rot”kaart wil 
spelen, worden ze in volgorde afgehandeld, vertrekkende van de speler die het 
dichtst bij de verkopende speler zit. Elke kaart halveert de waarde die overblijft 
na de vorige kaart (niet de startwaarde). Je kan geen “rot”kaart spelen op pro-
ducten die worden verkocht met een toeristenkaart.
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