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1Plaats het speel-
bord op de tafel. Elke 
speler kiest een kleur 
en neemt zijn 8 spe-
lersschijven: hij plaatst 
1 schijf op de “0” van 
het overwin-
ningspuntenspoor (OP) 
en een andere fiche op 
vak “12” van het 
ducatenspoor.

3Plaats de start gallei tegel op de
tafel onder het speelbord.

4Neem de 36 gallei tegels en 
sorteer ze volgens type zoals 
aangegeven op de achterkant. Schud 
nadien elke stapel afzonderlijk.

7De stapel Doge
tegels wordt geschud 
en naast het speelbord 
gelegd met de achter-
kant zichtbaar.

5De stapel met hindernis tegels wordt
geschud en naast het speelbord gelegd 
met de “in uitvoering” kant zichtbaar.

6De stapel gondel
tegels wordt geschud 
en naast het speelbord 
gelegd met de “in uit-
voering” kant zichtbaar.

Ducatenspoor

2Bepaal willekeurig
een startspeler en 
plaats de spelers-
schijven kloksgewijs 
op het volgordespoor. 
Hierna heeft elke 
speler nog 5 schijven
over die de actie-
schijven zijn.

8 Afhankelijk van het aantal spelers
worden er slechts enkele actie dobbel-
stenen (D6) gebruikt:

2 spelers: rood, groen, wit

3 spelers: rood, groen, wit, geel 

4 spelers: rood, groen, wit, geel, blauw

5 spelers: rood, groen, wit, geel, blauw, zwart

De resterende dobbelstenen (indien er 
zijn) worden terug in de doos gestopt en 
niet gebruikt tijdens het spel. De overeen-
komstige panelen worden niet gebruikt 
tijdens het spel.

Overwinningspuntenspoor

Plaats om gallei tegels te bouwen

Opstelling

De Doge was de hoofdmagistraat en leider van de serene Republiek van Venetië (“La Serenis-
sima”) voor meer dan duizend jaren. Dogen van Venetië werden gekozen voor het leven door de 
aristocratie van de stadstaat.
Om de glorie van Venetië te vieren, vaardigde de Doge in de vroege jaren van de XVI eeuw het 
bevel uit tot het bouwen van een staatsgallei. In dit spel is elke speler een hoofdaannemer van de 
“Squero”, de scheepswerf van Venetië. Hij moet in dienst van de Doge werken en samenwerken 
met andere spelers om het nieuwe schip van de Doge te bouwen. De spelers trachten de gunst 
en de goedkeuring van de Doge voor zich te winnen.

door Marco Canetta 
& Stefania Niccolini

The Doge Ship

achterkant
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START EINDEBenedenverdiep

Bovenverdiep

Sectie 1 Sectie 2 Sectie 3

tegel

Het gallei in opbouw is verdeeld in 2 horizontale verdiepen (boven en onder) en in 3 verticale secties. Zo zijn er dus 6
verschillende zones (3 secties x 2 verdiepen). Een starttegel (links) en een eindtegel (rechts) maken het plaatje af.
De zones van het gallei worden voorgesteld door tegels. Het aantal tegels hangt af van het aantal spelers. Dus de lengte
van het gallei wijzigt, terwijl de hoogte steeds 2 tegels is.

Spel idee
Elke speler zal werken in dienst van de
Doge en samenwerken aan de constructie
van een gallei.

Tijdens elke ronde, voeren de spelers 5
acties uit. Ze hebben de keuze uit:

• MATERIALEN AANKOPEN om de gallei,
gondels en hindernissen te bouwen;
• BOUWEN delen van het gallei, om zo
overwinningspunten en goedkeuringen te
behalen (de goedkeuringen geven over-
winningspunten tijdens het spel);
• BOUWEN van een gondel om geld 
(Ducaten) te verkrijgen;
• BOUW HINDERNISSEN om de 
scheepswerf te beschermen tegen de 
effecten van het zogenoemde “hoog water 
van de baai” (de hindernis voorkomt over-
stromingen) en om bonussen te bekomen;
• INTRIGES maken om bepaalde voor-
delen te bekomen;

• GELD verkrijgen door de aristocratie te 
dienen.

De beschikbare acties worden getoond in
de 6 panelen op het speelbord. Elke paneel
is gekenmerkt door de kleur van de dob-
belsteen die erop staat. Alle acties worden
aangeduid met symbolen onder de gekleur-
de dobbelstenen.
Aan het begin van elke ronde rolt de jong-
ste speler de dobbelstenen en dit dob-
belresultaat bepaalt welke acties gratis zijn
en welke een betaling vereisen.
In dit constant veranderlijke scenario
moeten spelers trachten de beste acties
voor zichzelf te kiezen en de tegenspelers
in de moeilijkheden proberen te brengen.

Op het einde van het spel wint de speler
met de meeste overwinningspunten.
In geval van gelijkspel wint de betrokken
speler met de meeste ducaten.
In het zeldzame geval dat er nog steeds
een gelijkspel is, wint de speler met de

de vakken tonen de aanpassingen die
nodig zijn voor de ingenieurs en architecten
van het schip).
• de paarse zones. Dat zijn de zones die
de Doge zou willen inspecteren;
• een symbool voor de speciale gebeurtenis 
“hoog water”;
• het portret van de Doge ipv een tekening van
de bouw van het gallei, als symbool voor de
speciale gebeurtenis “Doge inspectie”.

2. DE ACTIEFASE
Beginnend met de startspeler en
vervolgens in spelersvolgorde (zie spelers-
volgordespoor) voeren alle spelers 1 actie
uit door 1 actieschijf te spenderen. De
acties worden gekozen uit de beschikbare
acties op de panelen volgens de dobbel-
stenen. Panelen zonder dobbelsteen zijn
niet beschikbaar.
Deze tweede fase loopt door tot alle spe-
lers hun 5 actieschijven hebben opgebruikt.

Opmerking: ten gevolge van de “hoog wa-
ter” gebeurtenis, kan het gebeuren dat één
of meer spelers slechts 3 of 4 actieschijven
ter beschikking hebben ipv 5. Dus deze
spelers beëindigen deze fase na 3 of 4
acties. De andere spelers gaan door met
de fase tot ze hun 5 actieschijven hebben
gebruikt.

2.1 Actiekosten
Een actie is gratis indien deze zich links
van de dobbelsteen bevindt of op de positie
van de dobbelsteen zelf. Alle andere acties
(posities rechts naast de dobbelstenen)
hebben een kost. De kosten zijn gelijk aan
het verschil tussen de op het speelbord 
aangeduide dobbelsteenwaarde van de
actie en de gegooide dobbelsteenwaarde.
Wanneer een speler een actie kiest, plaatst
hij een actieschijf in het overeenkomstige
vak en betaalt de kosten indien er zijn.

Belangrijk: Het is niet toegelaten om een
actie te kiezen die reeds gekozen werd
(met een actieschijf erop).

laagste prioriteit op de bovenste
hindernis in zijn stapel.

Spelverloop
Het spel is onderverdeeld in rondes.
Tijdens elke ronde worden 3 fasen in volg-
orde afgewerkt:

1. Start
2. Actiefase
3. Speciale gebeurtenissen en einde van

de ronde

1. START
De startspeler gooit alle beschikbare
dobbelstenen en plaatst ze op de overeen-
komstige plaats op het speelbord.
Voorbeeld, indien het resultaat van de
groene dobbelsteen 4 is, moet de dobbel-
steen op de vierde positie van het groene
paneel worden gelegd.

1.1 De nieuwe Doge tegel

Een Doge tegel wordt van de trekstapel
getrokken en open naast het speelbord
gelegd (op de oude tegel als die er is).

speciale ge-
beurtenis
“Hoog water”

gekleurde
parameters

paarse zones

Een Doge tegel

Elke Doge tegel kan de volgende symbolen
afbeelden:
• de waarden van de 4 gekleurde paramet-

ers voor de huidige ronde; deze gekleur-

De gallei grootte

Het voorbeeld rechts geeft
het gallei bij 4-spelers weer.

2
2

2 2
2 2

3
3

2 3
2 3

2 spelers 3 spelers

3
3

4 3
4 3

4
4

3 4
3 4

4 spelers 5 spelers

De lengte van de gallei secties zijn:
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Voorbeeld, de actie links laat de speler
toe om een hindernis of een gallei deel
aan te schaffen. De actie rechts laat een
speler toe om een hindernis EN een gallei
deel te bouwen (zie volgend hoofdstuk).

De speler kan een actie ook deels uit-
voeren. Indien de gekozen actie de speler
in staat stelt om 2 tegels te kopen, mag de
speler slechts 1 tegel kopen of mag hij zelfs
verzaken aan het kopen.

2.3 Bouwen

Deze actie laat toe om een gondel, een
hindernis of gallei deel te bouwen. De
speler neemt de gepaste tegel “in uitvo-
ering” uit zijn voorraad en vormt deze met
zijn actie om tot een gondel, hindernis of
gallei deel.

Het “bouwen”-
symbool

Zoals hierboven in het voorbeeld beschreven,
kan de bouwactie gebruikt worden om 2
tegels te bouwen (gondel, hindernis en/of
gallei deel) wanneer de symbolen op het
speelbord vergezeld worden van het
“+”symbool. De speler kan ook deels een
actie uitvoeren. Indien de actie een speler
toelaat om 2 tegels te bouwen, mag de
speler ook 1 of geen tegel bouwen.

2.3.1 Bouwen van een gondel

Tijdens het spel bouwen de spelers gondels
om ducaten of goedkeuringen te verdienen.

Het “goedkeu-
rings” symbool

Wanneer een speler een gondel bouwt, wordt
een “in uitvoering” gondel tegel uit de voorraad
van de speler genomen en omgedraaid.

“In uitvoering” kant van een gondeltegel.

De speler ontvangt het aantal ducaten (of
goedkeuring) zoals aangegeven op de ge-
bouwde kant van de tegel. Tenslotte wordt
de gebouwde gondeltegel terug onder de 
overeenkomstige trekstapel gelegd.

Voorbeeld : op het rode paneel is het
resultaat van de dobbelsteen 4. Indien
een speler de actie ”Vervang gallei deel”
(laatste actie van het paneel met waarde
6) kiest, moet hij 2 ducaten betalen. Voor
de actie “koop materialen” voor gondel of
gallei (actie met waarde 5), zal hij 1 ducaat
betalen. Alle andere acties zijn gratis.

2.2 Koopmaterialen

Met deze actie koopt de speler bouwma-
terialen voor de constructie van een gondel,
een hindernis of een deel van het gallei.
De aankoopsom staat onder de “in uit-
voering” kant van de tegel afgebeeld. De
kost voor een gondel is 0 of 1 ducaat,
die van een hindernis 0 of 1 en die van
het gallei deel variëren tussen 2 en 7.

Het ”koop mate-
rialen” symbool

Wanneer een speler een gondel, hindernis
of gallei koopt, trekt hij 3 tegels van de
desbetreffende stapel. Hij kiest er 1 van en
legt de 2 niet gekozen tegels onder de cor-
responderende stapel.

Symbolen van

   Gondel        Hindernis         Gallei

In het zeldzame geval dat een stapel geen
3 tegels meer heeft, kiest de speler uit de
overgebleven tegels.

De speler plaatst de gekozen tegel voor zich
neer, met de ”in uitvoering” kant zichtbaar.

Belangrijk : er mogen maximum 5 “in
uitvoering” tegels (waaronder slechts
maximum 2 “in uitvoering” gallei tegels)
in de voorraad van elke speler liggen,
aangezien de scheepswerf niet ongelim-
iteerd is. Indien een speler reeds 5 tegels in
zijn voorraad heeft liggen en nog een nieuwe
wenst te kopen, moet hij één van zijn “in
uitvoering” tegels afleggen. Deze tegel wordt
onder de desbetreffende trekstapel gelegd.

Opmerking: indien er op het speelbord twee
symbolen staan aangegeven dan kan de 
speler maar één tegel van zijn keuze
aanschaffen. Wanneer tussen de twee
symbolen het symbool ”+” staat, kan de
speler beide tegels aanschaffen.

Gebouwde kant van een gondel
tegel. Deze tegel bezorgt de speler
6 ducaten als hij gebouwd wordt.

2.3.2 Bouwen van een gallei deel

De lengte van het gallei hangt af van het
aantal spelers (zie kader Gallei grootte).

Het gallei wordt uit tegels gebouwd, be-
ginnend bij de ”START” tegel aan de
linkerkant en verdergaand naar rechts en
beginnend bij het benedenverdiep en nadien
naar het bovenverdiep.

Tijdens de bouw zijn er geen gaten links
noch op het benedenverdiep toegelaten.
Dit betekent dat een gallei deel slechts mag
gebouwd worden als de delen links ervan
(op hetzelfde verdiep) en het deel op het
benedenverdiep reeds zijn gebouwd.

Start

De gallei tegels stellen de delen van het
gallei voor.

De ”in uitvoering” kant van een tegel toont:

• de kost voor de aankoop,
• de gallei zone waar het deel dient
geplaatst te worden (horizontale verdiepen
en verticale secties)
• de overwinningspunten die een speler
verdient als hij dit deel bouwt
• het goedkeuringssymbool (slechts op
enkele tegels)
• de parameters (2 tot 4 gekleurde
vierkanten). Deze parameters geven de basis-
capaciteiten van het schip aan (gewicht,
luxe, snelheid, beweeglijkheid).

Gratis acties 1 2

Gekleurde
parameters

Kost

OP-waarde

Gallei zone
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goedkeuringen of OP.
Opmerking : de beschikbare bonus is deze
op de hindernis die bovenaan op de stapel
gebouwde hindernissen van de speler ligt. 
Andere gebouwde of “in uitvoering” 
hindernissen leveren geen bonus op.

Voorbeeld : de speler kiest de
bouwactie in de rode kolom, vak

“3” (zie pijl) :

Zijn hindernis bovenaan de stapel is:

Als resultaat mag de speler een
gallei deel of een gondel bouwen
(gekozen actie) EN als bonus nog
een gondel (op voorwaarde dat hij 
de tegels “in uitvoering” in zijn
voorraad heeft!

Belangrijk: Tijdens zijn beurt kan een speler 
de volgorde van hindernissen in zijn stapel  
wijzigen voor hij de actie uitvoert. De wijzi-
ging kost 2 ducaten.

Belangrijk: de speler kiest eerst de actie en 
betaalt de kost (indien nodig), daarna wordt 
het effect van de bonus uitgevoerd en ten 
slotte voert hij de gekozen actie uit.

2.3.4 Vervang een gallei deel

De speler kan een gallei deel dat reeds is
gebouwd vernietigen, een nieuw gallei deel 
bouwen en hiermee het vernietigde deel 
vervangen.

Het vervang
gallei deel 
symbool

Een gallei deel kan enkel vernietigd
worden als:
• dit het laatst gebouwde deel op dat 
verdiep is,
• (delen op het benedenverdiep) er geen 
ander deel op het bovenverdiep is

Belangrijk: de ”Vervang” actie kan niet
gedeeltelijk worden uitgevoerd. Indien een 
speler deze actie kiest, moet hij een deel
van het schip vernietigen en vervangen 
door een nieuw deel.

2.3.5 Intrige

Intriges zijn geheime en onrechtvaardige 
acties die bepaalde voordelen kunnen 
geven.

verborgen gehouden. De andere spelers
moeten jouw aantal goedkeuringen niet
weten. Tijdens het spel kan het aangeraden 
zijn om 3 fiches met waarde 1 in te ruilen in 
een fiche met waarde 3.

2.3.3 Bouwen van een hindernis

Hindernissen beschermen de scheepswerf
tegen het effect van het zogenaamde ”hoog 
water” van de baai, die, wanneer hij over-
stroomt, de voortgang van de werken kan 
uitstellen. Hoe hoger het aantal gebouwde 
hindernissen, hoe lager het risico op een 
overstroming. De gebouwde hindernis levert 
bovendien belangrijke bonussen op.

Op de hindernistegels staat de kost (0 of 1 
ducaat), een bonusactie en een prioriteits-
nummer. Dit prioriteitsnummer, van 1 tot 26, 
zal de spelersvolgorde bepalen (de speler 
met het laagste nummer op zijn hindernis 
die bovenaan op zijn stapel ligt, speelteerst).

“In uitvoering” kant van een hindernistegel.
Deze tegel kost 1 ducaat.

Wanneer een speler een hindernis bouwt, 
draai je een “in uitvoering” hindernistegel 
uit zijn voorraad om en wordt die bovenop
de stapel van zijn gebouwde hindernissen
gelegd.

“Gebouwde” kant van een hinder-
nistegel. Deze tegel geeft als bonus
1 ducaat wanneer een bouw actie
uitgevoerd wordt door de speler.
Het prioriteitnummer is 10.

De bonus versterkt het effect van de actie
links op de hindernistegel afgebeeld. Dit 
betekent dat elke keer als de speler deze
actie kiest op de panelen, hij de bonus
krijgt die rechts afgebeeld staat op de
hindernis.
Indien de actie op de linkerkant van de
hindernis ”Aankopen” is, laat de bonus de 
speler toe om een extra tegel, zoals
aangegeven op de rechterkant van de
hindernis, aan te schaffen (op voorwaarde 
dat de speler de kost van de tegel betaalt).
Indien de actie op de linkerkant van de
hindernis ”Bouwen” is, laat de bonus de
speler toe om een extra tegel, zoals
aangegeven op de rechterkant van de
hindernis, te bouwen (op voorwaarde dat 
de speler de overeenkomstige “in uitvoe-
ring” tegel in zijn voorraad heeft). In de an-
dere gevallen zijn de bonussen ducaten,

Wanneer een speler een gallei deel bouwt,
neemt hij een “in uitvoering” gallei tegel uit 
z’n voorraad, draait deze op de ”gebouwde”
kant en legt deze naast eerder gebouwde 
gallei delen. De tegel wordt gekozen en 
geplaatst volgens het gallei grootte kader.
Elke keer een speler een gallei deel bouwt,
krijgt hij overwinningspunten en in som-
mige gevallen goedkeuringen.

Overwinningspunten (OP): wanneer een 
speler een gallei deel bouwt, ontvangt hij 
overwinningspunten op 2 manieren:

1) een vast aantal overwinningspunten zoals 
aangegeven op de tegel.

2) een variabel aantal overwinningspunten 
volgens de gekleurde parameters op de “in
uitvoering” kant van de gallei tegel. Elke 
parameter geeft een aantal overwinnings-
punten afhankelijk van de huidige Doge tegel.
Dit aantal kan positief, negatief of 0 zijn.

Voorbeeld : voor de linker gallei tegel krijgt
de speler 5 overwinningspunten: de tegel
zelf is 2 OP waard en de parameters 3 OP
(0+0 voor blauw, 2 voor groen, 1 voor rood
= 3).

Goedkeuringen: wanneer een speler een
gallei deel bouwt, krijgt hij goedkeuringen
op 2 manieren.
1) indien er op de “in uitvoering” kant van 
de gallei tegel een goedkeuringssymbool 
staat, krijgt de speler 1 goedkeuring en
neemt hiervoor 1 goedkeuringstegel uit de 
voorraad.
In bovenstaand voorbeeld krijgt de speler 1 
goedkeuring zoals aangegeven op de “in
uitvoering” kant van de tegel.
2) Indien het gallei deel in de paarse zones
aangegeven op de huidige Doge tegel ligt, 
krijgt de speler 1 goedkeuring. (bijgevolg, 
het minimum aantal goedkeuringen die je 
kan krijgen door een gallei deel te bouwen 
is 0, het maximum is 2)

Voorbeeld : met de bovenstaande combi-
natie krijgt de speler 1 extra goedkeuring
omdat het gallei deel overeenkomt met de
paarse zone op de Doge tegel.
Opmerking: de goedkeuringsfiches worden Het intrige

symbool
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Er zijn 3 intrige-acties:

1) De speler die deze actie 
koos, trekt 2 nieuwe Doge 
tegels van de Doge tegel stapel. 
Hij kiest één tegel en legt deze 
op de vorige. Deze tegel is nu 
de nieuwe Doge tegel. De an-
dere (niet gekozen) tegel wordt

boven of onder de stapel gelegd, naar
gelang de keuze van de speler.
Als gevolg van deze actie, kan het 
gebeuren dat de stapel Doge tegels
uitgeput geraakt. In dat geval worden alle 
oude Doge tegels geschud en een nieuwe
stapel is gevormd.

2) De speler krijgt 1 gratis 
goedkeuring

3) De speler betaalt 2 ducaten 
en krijgt 2 goedkeuringen.

2.5 Geld
De scheepswerf krijgt economische hulp.
De speler krijgt 2-3 ducaten.

Het geld
symbool

2.6 Aflegactie
Het kan voorvallen dat een speler geen 
actie kan of wil kiezen in de panelen. In 
dat geval kan hij simpelweg een acti-
eschijf afleggen en 1 ducaat verdienen.
De aflegactie kan meermaals per ronde 
worden gekozen door meerdere spelers.

3. SPECIALE
GEBEURTENISSEN EN
EINDE VAN DE RONDE
Op het einde van een ronde (wanneer 
alle spelers hun actieschijven hebben 
gebruikt) nemen alle spelers hun 5 
actieschijven terug en wordt de nieuwe 
spelersvolgorde vastgelegd. De nieuwe 
volgorde is gebaseerd op de 
prioriteitsnummers van de bovenste 
hindernissen van de spelers. De speler 
met het laagste prioriteitsnummer speelt 
eerst. Indien een speler geen gebouwde 
hindernissen heeft, wordt hij laatste in de 
spelersvolgorde. Indien meer dan één 
speler geen gebouwde hindernissen
heeft, worden ze allemaal laatste in de 
spelersvolgorde met behoud van de
volgorde van de vorige ronde onder 
deze spelers.

Voorbeeld : Stefania heeft geen 
gebouwde hindernis, Alessandra 1
hindernis met prioriteitsnummer 11 en
Marco heeft 2 gebouwde hindernissen. 
De bovenste hindernis van Marco heeft 
prioriteitsnummer 7. De nieuwe spel-
ersvolgorde is: Marco, Alessandra,
Stefania.

Indien de huidige Doge tegel een “hoog
water” of “Doge inspectie” symbool heeft, 
worden de gevolgen van deze speciale 
gebeurtenissen uitgevoerd.

Hoog water
Spelers kunnen 1 of 2 actieschijven ver-
liezen voor de volgende ronde.

Het ”hoog water”
symbool van de
Doge tegel

Elke speler controleert het aantal van zijn
gebouwde hindernissen (”in uitvoering”
hindernissen tellen niet mee). Het nummer 
afgebeeld op de Doge tegel duidt het 
“waterniveau” aan. Indien het aantal 
hindernissen van de speler hoger is dan dit 
waterniveau, gebeurt er niets. Indien het
aantal hindernissen gelijk is aan het wa-
terniveau, verliest de speler 1 actieschijf. 
Indien het aantal hindernissen lager is dan 
het waterniveau, verliest de speler 2 
actieschijven.

In het voorbeeld heeft een speler 4
gebouwde hindernissen en 1 ”in
uitvoering” hindernis en de rechtse
Doge tegel wordt gekozen. De speler
verliest 1 actieschijf aangezien het
waterniveau 4 is. Als hij 3 gebouwde
hindernissen zou hebben, dan zou hij
2 actieschijven moeten afgeven.

De afgelegde schijven gaan naar het water
op het speelbord, onder de panelen.

Doge Inspectie
Elke speler neemt, in het geheim, zo veel 
goedkeuringen als hij wil uit zijn voorraad
om te bieden. De spelers tonen gelijktijdig 
hun geboden goedkeuringen. De speler
met het meeste aantal geboden goedkeu-
ringen krijgt 6 punten, de speler met het 
tweede meeste aantal krijgt 3 punten en de 
derde 1 punt. Spelers zonder geboden 
goedkeuringen tellen niet mee en krijgen 0 
punten (0 goedkeuringen = 0 punten). De 
geboden goedkeuringen worden afgelegd 
(terug in de algemene voorraad). In geval 
van gelijkstand, krijgen al de betrokken 
spelers de punten corresponderend hun 
positie op het geboden goedkeuringen 
overzicht.

Tussentijdse inspectie

1° speler 6 OP
2° speler 3 OP
3° speler 1 OP
4° speler 0 OP
5° speler 0 OP

4

Voorbeeld van de tussentijdse telling: 
Iacopo biedt 4 goedkeuringen, Alessandra
en Stefania 3, Marco 1. Iacopo krijgt 6 
overwinningspunten, Stefania en Aless-
andra (beiden op de 2de plaats) 3 punten
en Marco (3de plaats) 1 punt.

Einde van het spel
Wanneer een speler door het gebruiken
van de bouwactie het laatste deel van het 
gallei bouwt, voegt hij onmiddellijk de
”einde” gallei tegel toe en eindigt het spel.

Er volgt nog een laatste inspectie.
Het aantal goedkeuringen van elke speler
wordt geëvalueerd.
De speler (of spelers, in geval van gelijk-
stand) met het meeste aantal goedkeu-
rin-gen krijgt 9 punten, de speler met het
tweede meeste aantal krijgt 5 punten, de 
derde 2 punten en de vierde 1 punt. Spe-
lers zonder vergoedingen tellen niet mee.

Eindinspectie
1° speler 9 OP
2° speler 5 OP
3° speler 2 OP
4° speler 1 OP
5° speler 0 OP

Op het einde van de eindinspectie is de 
speler met het meeste aantal
overwinningspunten de winnaar.
In geval van gelijkstand is de winnaar de 
betrokken speler met het meeste aantal
ducaten.
Indien er nog steeds een gelijkstand is 
(overwinningspunten en ducaten), wint de 
speler met de laagste prioriteit op zijn
bovenste hindernis van zijn stapel.

Inhoud
Speelbord
36 Gallei tegels
1 Gallei starttegel
1 Gallei eindtegel
26 Hindernis tegels
14 Gondel tegels
16 Doge tegels
6 Dobbelstenen (6 kleuren)
10 Goedkeuringsfiches met waarde 1
10 Goedkeuringsfiches met waarde 3
25 actieschijven (5 in elke spelerskleur)
15 spelersschijven (3 in elke kleur)
Spelregels
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Hartelijk dank aan Alessandra en Iacopo
Canetta, Stefano en Gabriele Avella,
Valentina Mameli, Andrea Tarocchi en
iedereen die met ons heeft meegespeeld.


