Flandern 1302
De heerschappij van de gilden

Queen Games, 2004
PANNING Wolfgang
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten
Spelmateriaal en spelvoorbereiding
Het speelbord toont 6 steden, die in de loop van het spel met verschillende stadswijken worden
bedekt. In het midden van het speelbord bevindt zicht een scoretabel om de zegepunten te
kunnen aanduiden, twee aflegvelden voor de kaarten en ruimte voor de verschillende houten
spelfiguren.
Er zijn 28 gouden speelkaarten met bijzondere actiemogelijkheden voor de startspeler.
De gouden kaarten worden op basis van hun rugzijde in twee stapels verdeeld, een stapel met
de letter A en een stapel met de letter B. De beide stapels worden verdekt zeer grondig gemixt
en daarna in het midden van het speelbord gelegd. De stapel B komt onderaan te liggen, de
stapel A wordt er bovenop gelegd. Het naburige kaartenveld is de plaats voor de aflegstapel.
Elke speler kiest een van de vier spelersgilden
(blauw, geel, groen of rood) en ontvangt het
bijbehorende spelmateriaal dat te herkennen is
aan het wapenschild.

Er zijn 16 stadswijken, waaronder het stadscentrum, 11 zilveren speelkaarten en 1 telsteen.
Elke speler legt zijn stadswijken, gesorteerd per vorm, open voor zich op de tafel.
Het stadscentrum wordt in het midden van één van de zes steden gelegd, de speelkaarten
worden, verdekt voor de medespelers, in de hand gehouden.

De beide stadscentra Utrecht en Luik worden in het midden van de beide overgebleven steden
gelegd.

Er zijn ook 9 afdekkaartjes die worden klaargelegd naast het speelbord. Zij komen in het spel
van zodra een bouwplaats niet meer conform de bouwregels kan worden bebouwd.
In het spel met drie spelers wordt het materiaal van één gilde (stadswijken, speelkaarten en
telsteen) verwijderd. Alle spelers verwijderen ook de stadskaart van de stad die niet meedoet.
Diezelfde kaart wordt ook uit de gouden kaarten verwijderd. Op het speelbord blijft dan één
stad leeg.
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De start van de Vlaamse gildenrevolutie vond plaats op de 'Guldensporenslag'
van 11 juli 1302 aan de Groeningekouter bij Kortrijk. De gilden van de wevers,
de volders, de ververs en de scheerders kwamen succesvol de graven van
Vlaanderen ter hulp in hun strijd tegen het ridderleger van de koning van
Frankrijk. Met hun hulp werd het ridderleger verslagen en werd koning Filips IV
(de Schone) van Frankrijk, die Vlaanderen bezet hield, verdreven.
Voor hun steun kregen de gilden volledige autonomie en medezeggenschap in
het bestuur van de steden. Aangemoedigd door de gebeurtenissen in Brugge,
Gent en Ieper grepen ook de handwerkersgilden in het noordelijke Utrecht en in
het zuidelijke Luik, daar voornamelijk met de steun van de Kerk, de macht in
de steden.
Maar de gilden wilden meer en ze streden onderling naar de alleenheerschappij.
En hier begint het spel. Het doel van het spel bestaat erin om uw macht, dit zijn uw stadswijken,
zo handig op de stad te verdelen dat u aan het einde van het spel de grootste invloed en de
grootste heerschappij in Vlaanderen bezit.

Spelverloop
Het spel verloopt in rondes.
Elke ronde bestaat uit 6 stappen die na elkaar
worden doorgevoerd.
De oudste speler is de eerste startspeler en mag
het spel beginnen. De andere spelers volgen om
de beurt met de wijzers van de klok mee.
1. De startspeler trekt een gouden kaart.
2. Het uitkiezen van de actiekaart.
3. Kaarten blootleggen en de speelvolgorde
bepalen.
4. De acties uitvoeren.
5. De actie van de startspeler.
6. De waardering en de wissel van de startspeler.

1. De startspeler trekt een gouden kaart
De startspeler neemt de bovenste gouden kaart, bekijkt ze grondig en legt ze verdekt voor zich
neer.
Opmerking
Als de speler een gouden stadskaart trekt van een al afgerekende stad, dan wordt deze kaart
uit het spel genomen en de speler trekt een nieuwe gouden kaart.
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2. Het uitkiezen van de actiekaart
Alle spelers kiezen nu, ieder voor zich, de
actiekaart uit die ze deze ronde willen
uitspelen.
Alle spelers beschikken over dezelfde set
kaarten. De kaarten zijn onderverdeeld in
actiekaarten en invloedskaarten.
De actiekaarten
Ö stadskaarten die overeenstemmen met de
steden in het spel;
Ö één bouwwerfkaart (is niet aan een
bepaalde stad toebedeeld);
Ö één terugneemkaart die kan worden
gebruikt om uitgespeelde kaarten opnieuw
in de hand te nemen
De invloedskaarten
Elke speler beschikt over 3 invloedskaarten
die kunnen worden gebruikt om een betere
speelvolgorde te verkrijgen.
Aanvullend bij een actiekaart mag de speler
één of meerdere invloedskaarten spelen.

3. Kaarten blootleggen en de spelersvolgorde bepalen
Alle spelers leggen tegelijkertijd de uitgekozen
kaarten bloot.
De speler die de meeste kaarten heeft gekozen,
voert als eerste zijn actie uit. Daarna volgt de speler
met de tweede meeste kaarten ... enzovoort.
Als er meerdere spelers zijn met hetzelfde aantal
kaarten dan mag van hen die speler beginnen die,
met de wijzers van de klok mee, het dichtst bij de
startspeler zit.
Als alle spelers maar één kaart hebben gespeeld
dan mag de startspeler beginnen.
De uitgespeelde invloedskaarten verdwijnen uit het
spel (worden in de doos gelegd).
Voorbeeld
Startspeler Geel speelt slechts één kaart. Speler Groen en speler Blauw spelen
elk twee kaarten en speler Rood speelt drie kaarten.
Met het uitspelen van deze kaarten werd voor deze ronde de speelvolgorde
bepaald. Speler Rood mag beginnen, daarna volgt speler Groen (omdat hij met de
wijzers van de klok mee dichter bij de startspeler zit dan speler Blauw), daarna
volgt speler Blauw en speler Geel sluit de rij.
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4. De acties uitvoeren
In overeenstemming met de vastgelegde speelvolgorde voeren de spelers na elkaar de actie uit
waarvoor ze hebben gekozen en waarvan ze de passende actiekaart hebben uitgespeeld.
Het is niet toegelaten om te verzaken aan de actie.
Als een actie niet uitvoerbaar is, geldt ze toch als zijnde gespeeld. Een vervangactie is niet
voorzien.
Elke speler legt zijn actiekaart open voor zich neer.
De volgende acties zijn mogelijk:
Ö actie met stadskaarten: een stadswijk bouwen / een bouwwerf voltooien
Ö actie met de bouwwerfkaart: een bouwwerf oprichten
Ö actie met de terugneemkaart: uitgespeelde actiekaarten terug in de hand nemen

Actie met stadskaarten: een stadswijk bouwen of een bouwwerf voltooien
De speler mag een eigen, een neutrale grijze of een
stadswijk van de Kerk uit de betreffende voorraad
nemen en in die stad bouwen die op de actiekaart
staat afgebeeld.
Als alternatief mag de speler ook een bouwwerf in
de betreffende stad liquideren op voorwaarde dat
deze zich in een eigen, in een neutrale grijze of in
een stadswijk van de Kerk bevond.
De bouwwerfmarker gaat terug naar de algemene
voorraad.
De betreffende stadswijk is met deze actie voltooid
en kan punten scoren bij de stadswaardering.
Opmerking
Als een stadswijk niet meer voorradig is, kan zij ook
niet meer worden gebouwd.
Eens een stadswijk werd gebouwd, kan zij ook niet
meer worden verwijderd.

Voorbeeld
De speler van de gele gilde (de wevers) bouwt
in Leuven ofwel een eigen gele stadswijk ofwel
een stadswijk van de grijze gilde ofwel een
stadswijk van de Kerk.

Bouwvoorschriften voor de stadswijken
1. Een stadswijk kan enkel
op de eigen vorm van de
bouwplaats worden
gelegd.

© BELLEKENS Herman

2. Elke stadswijk moet zo
worden geplaatst dat het
met één lange zijde aan
een al eerder geplaatste
stadswijk grenst.

FLANDERN 1302

3. Stadswijken met
éénzelfde wapenschild
mogen niet aan elkaar
grenzen.

- 5 / 12 -

Bouwvoorschrift voor de stadswijken van de Kerk met een speciaal formaat.
Ö Vier stadswijken van de Kerk
hebben een speciaal formaat.
Ze mogen, net zoals de andere
stadswijken van de Kerk,
worden gebouwd.
De nevenstaande illustratie toont
op welke plaats dit viertal moet
worden geplaatst.
Ö Deze speciale stadswijken
veranderen door hun plaatsing
de grootte van een stad.
De stadswijken ‘A’, ‘B’ en ‘C’
leveren één of twee nieuwe
bouwplaatsen op (waar verder
nieuwe stadswijken kunnen
worden geplaatst).
Stadswijk ‘D’ daarentegen
liquideert één bouwplaats.

Actie met de bouwwerfkaart: een bouwwerf oprichten
De speler mag een eigen, een neutrale
grijze of een stadswijk van de Kerk uit
de betreffende voorraad nemen en in
een stad naar keuze bouwen.
Uiteraard gelden ook hier de
bouwvoorschriften.
Op de geplaatste stadswijk wordt een
bouwwerfmarker uit de algemene
voorraad gelegd. Als er op dat moment
geen bouwwerfmarkers meer
beschikbaar zijn, kan de stadswijk niet
worden gebouwd.
Een stadswijk met een marker brengt
geen punten op bij een waardering.

Actie met de terugneemkaart: uitgespeelde actiekaarten terug in de hand nemen
De speler neemt alle eigen al eerder gespeelde actiekaarten
terug in de hand, inclusief de terugneemkaart.
Opmerking
Een speler mag deze actiekaart ook kiezen zelfs al heeft hij
nog geen kaarten uitgespeeld. De speler voert dan in deze
ronde gewoon geen actie uit.
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5. De actie van de startspeler
De startspeler legt nu zijn gouden kaart bloot.
Als het een invloedskaart is, neemt hij de
kaart in de hand en kan hij deze kaart in het
verdere verloop van het spel als een normale
invloedskaart gebruiken.
Als het echter geen invloedskaart is, dan legt
hij de kaart open op de aflegstapel naast de
verdekte stapel van de gouden kaarten.
Hij moet nu de actie van deze kaart uitvoeren.
De volgende gouden actiekaarten kunnen aan
bod komen:
Ö Stadskaarten
De speler mag enkel een stadswijk van de
grijze gilde of van de Kerk plaatsen of hun
bouwwerf voltooien.
Ö Bouwwerfkaart
De speler mag enkel bouwwerven van de
grijze gilde of van de Kerk oprichten.
Ö Terugneemkaart
De speler neemt alle eigen al eerder
gespeelde actiekaarten terug in de hand.
Ö Kathedraalbouw
De speler mag een kathedraal bouwen op
een stadswijk van de Kerk (met of zonder
een bouwwerfmarker) naar keuze op
voorwaarde dat er nog geen kathedraal
werd gebouwd.
Ö Gildenmeester
De speler plaatst een gildenmeester op een
willekeurige eigen stadswijk of op een
neutrale grijze stadswijk om het even of er
daar nog een bouwwerfmarker is of niet. Er
mogen meerdere gildenmeesters op een
stadswijk worden gezet.

6. De waardering en de wissel van de startspeler
Het kan gebeuren dat een bouwplaats
niet meer kan worden bebouwd omdat
er geen passende stadswijk meer
beschikbaar is.
In dit geval wordt daar een passend
afdekkaartje geplaatst. Deze stad
heeft daardoor één of twee
bouwplaatsen minder.
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Wanneer wordt een stad gewaardeerd ?
Als in een stad alle vrije bouwplaatsen zijn bebouwd, wordt deze stad in de zesde stap van de
ronde afgerekend en gewaardeerd.

Hoeveel punten levert een stad op ?
Om te beginnen wordt de waarde van een stad bepaald. De stadswijken met bouwwerfmarkers
worden niet gewaardeerd en brengen dus geen punten op.
Ö elk stadswijk van een gilde levert 1 punt op
Ö elk stadswijk van de Kerk levert 2 punten op
Ö elk stadswijk van de Kerk met een kathedraal levert 3 punten op

Wie ontvangt de punten van de stad ?
Van elke gilde die in de stad aanwezig is, worden de voltooide stadswijken geteld.
De gilde met de meeste stadswijken in deze stad komt op rang 1, de gilde met de tweede
meeste stadswijken komt op rang 2 ... enzovoort.
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

1
2
3
4
5

ontvangt ......................... de totale waarde van de stad
ontvangt ..... de halve waarde van de stad (afgerond)
ontvangt ....................................................... 4 zegepunten
ontvangt......................................................... 2 zegepunten
ontvangt......................................................... 0 zegepunten

De zegepunten worden met behulp van de telstenen op de scoretabel aangeduid.
Opmerking
Ook aan de grijze neutrale gilde wordt een rang in de stad toebedeeld, als ze in de stad
aanwezig is. De grijze gilde ontvangt punten die op de scoretabel worden aangeduid.

Wat gebeurt er bij een gelijke stand ?
Als meerdere gilden hetzelfde aantal stadswijken bezit dan wordt tussen deze gilden de betere
rang bepaald door het grootste aantal gildenmeesters in deze stad (zowel de afgedrukte
gildenmeesters als de geplaatste houten gildenmeesters worden meegeteld). Als er dan nog
een gelijke stand is tussen meerdere gilden dan ontvangen ze allen de punten van de kleinste
gemeenschappelijke rang.
De zegepunten worden met behulp van de telstenen op de scoretabel aangeduid.
Op het centrum van de afgerekende stad wordt een witte houten cilinder geplaatst. In deze
stad worden er geen acties meer uitgevoerd. Als er op deze stad nog bouwwerfmarkers
aanwezig zijn dan worden ze terug in de algemene voorraad gelegd.
Als alle zegepunten zijn toegekend, eindigt deze ronde en de volgende speler, met de wijzers
van de klok mee, wordt de startspeler voor de volgende ronde.

Voorbeeld van een waardering
Blauw is de startspeler. Hij speelt de stadskaart van Leuven en hij plaatst de laatste nog
ontbrekende stadswijk. De gouden kaart, die hij in zijn beurt inzet, geeft hem de mogelijkheid om
een gildenmeester te zetten. Hij zet de gildenmeester op de grijze gilde.
De waarde van de stad wordt bepaald
Er zijn 11 voltooide stadswijken van de gilden = 11 punten.
Er is 1 stadswijk van de Kerk zonder kathedraal = 2 punten.
Er is 1 stadswijk van de Kerk met kathedraal = 3 punten.
In totaal heeft de stad een waarde van 16 punten.
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De rangorde van de gilden wordt vastgesteld
Blauw heeft de meeste stadswijken (hij heeft er drie) en krijgt rang 1.
Alle andere gilden hebben telkens 2 voltooide stadswijken. Bij hen wordt er nu het aantal
gildenmeesters vergeleken. Geel heeft 3 gildenmeesters in de stadswijken en eindigt achter blauw
op rang 2.
De andere gilden (rood, groen en de neutrale grijze) zijn volledig gelijk (elk heeft twee stadswijken
en 1 gildenmeester) en bezetten dus gemeenschappelijk de plaatsen van rang 3 tot en met rang 5.
De puntenverdeling voor de gilden
Blauw ontvangt 16 zegepunten voor rang 1.
Geel ontvangt 8 zegepunten voor rang 2.
Rood, groen en grijs ontvangen 0 zegepunten voor de kleinste gemeenschappelijke rang (rang 5).

Opmerking
De stadskaarten van een afgerekende stad kunnen uit het spel worden verwijderd.

Einde van het spel en slotwaardering
Het spel eindigt na de zesde stap van een ronde als:
¯ er op het hele speelbord hoogstens nog één vrije bouwplaats beschikbaar is
¯ of als de stapel met de gouden kaarten is opgebruikt. Eventueel nog beschikbare vrije
bouwplaatsen worden afgedekt.
Alle steden die nog niet werden gewaardeerd, worden nu afgerekend.
De speler die aan het einde van het spel nog de meeste invloedskaarten in de hand heeft,
ontvangt drie extra zegepunten. Als er meerdere spelers zijn met de meeste invloedskaarten
dan krijgen ze elk drie punten.
De speler met de meeste zegepunten wint het spel.
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Spelregels voor twee personen
De basisregels van het spel blijven gelden met de volgende wijzigingen:

Spelvoorbereiding
• De spelers ontvangen het spelmateriaal van de gilde van hun keuze, maar zonder de drie
invloedskaarten.
• Het algemene materiaal (alle stadswijken van de grijze gilde en van de Kerk) worden
klaargelegd, maar zonder de vier kathedralen, de vier gildenmeesters en de gouden kaarten.
• Het niet benodigde spelmateriaal gaat terug in de doos.
• Nu blijft enkel nog het spelmateriaal over van twee gilden. Deze gilden worden de gilden
onder invloed genoemd.

Gilden onder invloed
Elke speler kiest één van de beide gilden
onder invloed waarvan ze de zegepunten aan
het einde van het spel zullen ontvangen.
De beide stadscentra van deze gilden worden
op het speelbord geplaatst.
De overige stadswijken (telkens 15 per stad)
worden goed zichtbaar ergens naast het
speelbord gelegd.
Uit de speelkaarten worden telkens die 6
stadskaarten en die bouwwerfkaarten (samen
14 kaarten) geselecteerd, grondig gemixt en
als één verdekte stapel in het midden van het
speelbord geplaatst.

Spelverloop
De spelers voeren afwisselend hun beide acties uit.

Acties uitvoeren
De speler die aan de beurt is, heeft steeds twee acties die hij in een willekeurige volgorde
uitvoert.
¯ een actie met de eigen gilde
Hij speelt een handkaart en voert de bijbehorende actie uit net zoals in het basisspel.
¯ een actie met de gilde onder invloed
De bovenste kaart van de stapel in het midden wordt getrokken en de bijbehorende actie
wordt uitgevoerd. De kaart wordt open op de aflegstapel gelegd.
Als er met deze kaart geen actie mogelijk is, vervalt de actie. De speler kan dan in deze
beurt geen actie met de gilde onder invloed uitvoeren.
Enige uitzondering: er wordt een kaart van een al afgerekende stad getrokken. Deze kaart
gaat uit het spel en de speler trekt een nieuwe kaart.
AIs de stapel is opgebruikt, dan wordt de aflegstapel grondig gemixt en als nieuwe
voorraadstapel klaargelegd.
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Waardering
Het kan gebeuren dat een bouwplaats niet meer kan worden bebouwd omdat er geen passende
stadswijk meer voorhanden is. In dit geval wordt daar een passende afdekkaart geplaatst. Deze
stad heeft daardoor één of twee bouwplaatsen minder.
Als de speler die aan de beurt is de laatste stadswijk van een stad plaatst, wordt er na zijn
speelbeurt afgerekend.
Opmerking
Als een speler in zijn speelbeurt de laatste stadswijken van twee steden kan plaatsen dan
worden uiteraard de beide steden afgerekend.
Het bepalen van de zegepunten verloopt net zoals in het basisspel en de zegepunten worden
voor alle 5 gilden bepaald en op de scoretabel aangeduid.

Einde van het spel
Het spel eindigt als er ofwel geen enkele vrije bouwplaats meer is of als alle beschikbare vrije
bouwplaatsen uitsluitend nog met stadswijken van de gilden onder invloed kunnen worden
bebouwd.
Alle steden die nog geen waardering hebben gekregen, ontvangen nu nog zegepunten.
Elke speler maakt de som van de zegepunten van zijn eigen gilde en die van zijn gilde onder
invloed. De speler met de meeste zegepunten wint het spel.
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