SPELVOORBEREIDING

door Uwe Rosenberg voor 2 spelers vanaf 13 jaar

DOEL VAN HET SPEL
Le Havre: Het is nu tijd om de binnenhaven van de stad uit te
breiden. De spelers bouwen en gebruiken 31 verschillende
gebouwen terwijl ze hun voorraden in de 4 soorten goederen
vergroten zodat ze op het einde van het spel de rijkste zijn.

Bepaal de startspeler. Hij krijgt het spelbord met
de letters A-F, de andere speler het spelbord met
de letters G-L. Elke speler neemt een
magazijnbord, 4 verschillende goederenblokjes en
3 francs.
Bij het begin van het spel wordt de wijzer op elke
spelbord naar boven gericht (naar de A of G). Beide
spelers leggen hun goederenblokjes op de daarvoor
bestemde velden op hun magazijnbord. Elke speler
start het spel dus met 4 vissen (blauw), 3 leem
(rood), 2 hout (bruin) en 1 graan (geel).
Sorteer de gebouwtegels op basis van de letters
op hun achterzijde en leg ze opzij. Ze komen in
alfabetische volgorde in het spel. Leg het
gebouwenoverzicht midden op tafel zodat beide
spelers makkelijk kunnen zien welke gebouwen in
het spel komen in welke fase.

SPELMATERIAAL
2
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spelborden met wijzers
magazijnborden

31 bouwtegels

Bevestig de wijzers op de
spelborden vóór het eerste
spel.

Elk spelbord is verdeeld in 6 sectoren. De wijzer kent een waarde
toe aan elke sector 0, 2, 3, 4, 4+ ,

20 “1 Franc” munten
10 “5 Francs” munten
1 gebouwenoverzicht
8 goederenfiches
8 goederenblokjes
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Door de wijzer te draaien, wijzigt de waarde van elke sector.

Le Havre – Der Binnenhafen bevat 3 verschillende
manieren om het overzicht van de goederen in je
magazijn weer te geven: voor- of achterzijde van
de goederenfiches, of de houten blokjes. gebruik
gewoonde methode die jij verkiest!
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SPELVERLOOP
Het spel verloopt over 12 ronden waarin de spelers om de
beurt een bepaald aantal acties uitvoeren. Elke ronde
verloopt volgens een vast aantal fasen:

Begin van de ronde: Nieuwe gebouwen komen in het spel.
Hoofdronde: De spelers voeren om de beurt in totaal
een aantal acties uit dat gelijk is aan het cijfer onder de
huidige ronde-letter op het spelbord.
Einde van de ronde: Beide spelers draaien hun wijzer
naar de volgende letter tegen de klok in. Spelers kunnen
hierdoor verplicht worden om gebouwen te verkopen.
huidige letter
totaal aantal acties

De gebouwen
Alle gebouwen hebben dezelfde
Bouwkosten
layout: bouwkosten, waarde,
naam en functie.
Waarde/Naam
Er zijn 3 verschillende types
bouwkosten.
Functie
21 gebouwen worden betaald met
een combinatie van hout (bruin)
en/of leem (rood).
5 gebouwen hebben een
specifieke hoeveelheid voedsel
nodig (in een willekeurige
combinatie van vis (blauw)
en/of graan (geel).
De andere 5 gebouwen worden
betaald met Francs.
Als een speler de benodigde
goederen of Francs niet heeft,
mag hij het gebouw niet bouwen.
Waarde: Het aantal Francs (=overwinningspunten) dat een gebouw waard is
op het einde van het spel.

Baumarkt

Ackerland

Kirchplatz

Functie: Het effect van het gebruik
van het gebouw. Gebouwen met een
slotje hebben geen effect en leveren
gewoon overwinningspunten op.

De fasen:
Begin van de ronde:
Voorbeeld:

Emma en Max spelen tegen elkaar.
Emma is de beginspeler. In de eerste ronde komen de
gebouwen met de letter A in het spel. Beide spelers voeren
tezamen 3 acties uit – Emma de eerste, Max de tweede en tot
slot Emma de laatste actie. Vervolgens draaien beide spelers
hun wijzer naar de volgende letter (Emma naar de letter B,
Max naar de letter H).
Nu komen de B-gebouwen in het spel en Max is de
beginspeler. Deze ronde zal hij 2 acties uitvoeren, Emma
slechts één (samen 3).
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De wijzer geeft 3 zaken aan: welke gebouwen komen in
het spel, het aantal acties en de beginspeler.
Alle gebouwen met de huidige ronde-letter komen in het
spel. Voorheen ingebrachte gebouwen blijven gewoon in
het spel. Het aantal acties heeft betrekking op de som voor
beide spelers tezamen: een ‘3’ geeft aan dat de beginspeler
2 acties mag doen, de andere speler 1. Het cijfer is steeds
oneven zodat de beginspeler steeds wisselt. De beginspeler
wordt aangeduid door een gele rand rond de ronde-letter
op het spelbord. De ronden volgen het alfabet: de eerste 6
ronden (A tot F) staan op het spelbord van de eerste speler,
de laatste 6 (G tot L) op het spelbord van de tweede speler.

Ronde E: de E-gebouwen
komen in het spel; 5 acties
worden uitgevoerd; en
deze speler wordt de
beginspeler voor deze
ronde.

Hoofdronde:
Tijdens zijn beurt heeft een speler 2 opties: of hij kan
een gebouw bouwen, of hij kan een reeds gebouwd
gebouw gebruiken. Hij moet één van deze kiezen.
Aanvullend mag hij één of meerdere gebouwen
verkopen.
Bouwen:
De speler neemt een beschikbaar gebouw dat nog niet
gebouwd werd, betaalt de bouwkosten en zet het op
zijn spelbord rechts van de wijzer (dus in sector ‘0’).
Dan is zijn beurt voorbij.
Gebruiken:
De speler kiest een reeds gebouwd gebouw en past het
effect ervan zo vaak toe als de waarde van de sector
waarin het gebouw staat aangeeft. Sommige gebouwen
hebben aanvullend éénmalig effect. Nadat alle effecten
toegepast werden, verplaatst de speler het gebouw
naar sector ‘0’. Dan is zijn beurt voorbij.
Een speler is niet beperkt tot zijn eigen gebouwen, hij
mag ook die van zijn tegenstander gebruiken.
Hiervoor moet hij wel 1 Franc betalen telkens hij een
gebouw van zijn tegenstander gebruikt (onafhankelijk
van de plaats van het gebouw). Daarna wordt het
gebouw naar sector ‘0’ op het spelbord van zijn
tegenstander verplaatst.

Bruikbare gebouwen kunnen zich in 5 sectoren bevinden:
Je mag dit
gebouw niet
gebruiken.
Het hoofdeffect van
het gebouw mag 4
maal toegepast
worden, elke
aanvullend effect
één maal. Bovendien
ontvangt de speler 1
Franc.
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Het hoofdeffect van
het gebouw mag 4
maal gebruikt
worden, elk
aanvullend effect
één maal.

Het hoofdeffect
van het gebouw
mag 2 maal
gebruikt worden,
elk aanvullend
effect één maal.

Het hoofdeffect van
het gebouw mag 3
maal gebruikt
worden, elk
aanvullend effect
één maal.

De symbolen en hun betekenis:
Beweeg het rode goederenblokje naar
rechts.
Beweeg de bruine goederenblokje
diagonaal naar rechtsboven.
Beweeg verschillende goederenblokjes
diagonaal naar linksboven.
Beweeg willekeurige goederenblokjes
naar rechts.
Ontvang x Francs.
Beweeg de gele goederenblokje exact 1
veld naar linksonder.
Beweeg de blauwe goederenblokje
exact 1 veld naar rechts.
Betaal de kosten links van de pijl en
gebruik het effect rechts ervan. De
kosten worden betaald voor elk gebruik.

Gebouwen in sector ‘0’ mogen nooit gebruikt worden,
zelfs niet als aanvullend éénmalig effect.
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Er zijn geen ‘wisselgoederen’: als het houtblokje op de 6
in de tweede kolom staat en de speler wil 2 hout betalen,
dan zal hij té veel moeten betalen want hij kan er alleen
2 krijgen door het houtblokje naar beneden te bewegen
(3 eenheden per beweging) en hij niet 2 maal naar links
kan bewegen (1 eenheid per beweging).

Business Office

Wood Company

Voorbeeld: Emma gebruikt het houtbedrijf in sector 3. Ze
mag het hout-goederenblokje 3 velden naar rechts
verzetten.

Max will Emma’s kantoor in sector 4+1Franc gebruiken.
Hij betaalt Emma 1 Franc, beweegt vervolgens zijn 4
goederenblokjenen naar linksonder en ontvangt daarvoor 4 x
5 Franc + 1 Franc als sector-bonus.
.

Belangrijk: Een goederenblokje stopt op het laatste veld
van een rij of kolom en kan er niet voorbij bewogen
worden.
De positie van een goederenblokje
geeft aan hoeveel goederen een
speler van een bepaald type bezit.
Hiervoor tel je de waarde van de
rij en kolom bij elkaar op.
Deze speler heeft 8 hout (6+2).

Er zijn 3 manieren om kosten te betalen:
Als een goederenblokje naar links
bewogen wordt, betaalt de speler 1
eenheid van deze grondstof. Naar
beneden bewegen, komt overeen met het
betalen van 3 eenheden, diagonaal naar
linksonder bewegen 4 eenheden.
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Verkopen:
Op gelijk welk moment tijdens zijn beurt mag een
speler aanvullend aan zijn actie gebouwen verkopen.
Hij ontvangt de waarde van zijn gebouwen in Francs.
Verkochte gebouwen mogen later opnieuw gebouwd
worden door beide spelers.
Einde van de ronde:
Een ronde eindigt zodra alle acties voor deze ronde
uitgevoerd werden. Dit kan je makkelijk controleren
daar elke actie (gebouw kopen of gebruiken) er voor
zorgt dat een gebouw naar sector ‘0’ wordt gezet.
Vervolgens draaien beide spelers hun wijzer tegen
de klok (in de richting van de pijl) verder.
Als er zich op dit moment gebouwen in de sector
bevinden, moeten deze onmiddellijk verkocht worden
aan de helft van hun waarde.
Dan begint de volgende ronde.
Het spel stopt op het einde van de 12de ronde.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt na het draaien van de wijzer op het
einde van ronde L. Dit kan leiden tot een verplichte
verkoop van gebouwen.
Nu tellen beide speler de waarde van hun gebouwen op
bij hun resterende Francs. De speler met het hoogste
totaal wint het spel.
Bij een gelijkspel speel je nog een spelletje. Zorg er dan
voor dat het met het andere spelbord speelt.

OVERZICHT VAN DE GEBOUWEN

Holzbetrieb

Holzbetrieb / Wood Company

Bauernhof

Verplaats hout overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4 velden
naar rechts.

Bauernhof / Farm
Verplaats graan overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4 velden
naar diagonaal naar rechtsboven én
verplaats graan aanvullend 1 veld
naar linksonder. Beiden worden met
elkaar verrekend. Graan wordt du in
totaal 1, 2 of 3 velden naar
rechtsboven bewogen.

Verplaats graan overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4
velden naar rechts. Verplaats
vervolgens aanvullend hout en leem
1 veld naar rechts.

Lehmbrennerei

Lehmbrennerei / Kiln
Verplaats leem overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4 velden
diagonaal naar linksboven.

Lehmhügel / Cley Mound
Lehmhügel

Räucherei / Smokehouse

Verplaats leem overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4
velden naar rechts. Verplaats
vervolgens aanvullend leem nog 1
veld naar rechts.

Räucherei

Verplaats vis overeenkomstig de
positie van het gebouw 2 tot 4 velden
diagonaal naar linksboven.

Geschäft / Grocery Store

Geschäft

Neem overeenkomstig de positie van
het gebouw 2 tot 4 Francs. Verplaats
vervolgens aanvullend graan en vis
nog 1 veld naar rechts.
(Als het gebouw zich op de positie ‘4+’ bevindt, ontvang
je dus 5 Francs.)

Baumarkt / Hardware Store
Baumarkt

Verplaats naar keuze leem of hout
overeenkomstig de positie van het
gebouw 2 tot 4 velden naar rechts. Je
mag deze 2 tot 4 velden niet
verdelen over leem en hout!

Backhaus / Bakehouse
Backhaus

C-GEBOUWEN

A-GEBOUWEN

Ackerland

B-GEBOUWEN

Ackerland / Farmland

Verplaats graan overeenkomstig
de positie van het gebouw 2 tot 4
velden diagonaal naar
linksboven.

Holzhandlung / Wood Trade

Holzhandlung

Als het gebouw zich in sector 2 bevindt,
mag je tot 2 maal 1 Franc en 2 voeding
betalen om hout 1 veld naar boven te
bewegen. In sector 3, 4 en 4+ mag je dit
3 of 4 maal doen. In sector 4+ mag de
betaling van 1 Franc verrekend worden.
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Restaurant
Als dit gebouw zich in sector 2
bevindt, mag tot 2 maal 1 voeding
betalen en daarvoor 2 Francs
nemen. In sector 3, 4 en 4+ mag dit
respectievelijk 3 en 4 maal doen.

Markt / Marketplace

Markt

Verschuif, overeenkomstig de sector
waarin het gebouw zich bevindt,
willekeurige goederenblokjes in
totaal 2 tot 4 velden naar rechts. Je
mag eenzelfde blokje meermaals
verschuiven, maar het beschikbare
aantal velden ook verdelen over
verschillende blokjes.

Baufirma

Baufirma / Building Firm
Schuif hout én leem overeenkomstig
de positie van dit gebouw 2 tot 4
velden naar rechts.

F-GEBOUWEN

D-GEBOUWEN

Restaurant

Kirchplatz / Church Square
Kirchplatz

Schuif graan én vis overeenkomstig
de positie van dit gebouw 2 tot 4
velden naar rechts.

Fischmarkt / Fish Market
Wochenmarkt / Weekly Market
Wochenmarkt

G-GEBOUWEN

E-GEBOUWEN

Fischmarkt

Als dit gebouw zich in sector 2
bevindt, mag tot 2 maal 1 Franc
betalen en daarvoor vis 1 veld
diagonaal naar rechtsboven
schuiven. In sector 3, 4 en 4+ mag je
dit 3 of 4 maal doen. In sector 4+
mag de betaling van 1 Franc
verrekend worden.

Zunfthaus / Mason’s Guild

Sägewerk / Sawmill
Sägewerk
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Schuif hout overeenkomstig de
positie van dit gebouw 2 tot 4 velden
diagonaal naar linksboven.

Als dit gebouw zich in sector 2
bevindt, mag je tot 2 maal vis of
graan naar beneden verplaatsen en
daarvoor 4 Franc nemen. In sector 3,
4 en 4+ mag je dit 3 of 4 maal doen.

Zunfthaus

Afhankelijk van de positie van dit
gebouw mag je 2 tot 4
goederenblokjes elk 1 veld naar
linksboven verzetten. Het is niet
toegelaten om hetzelfde
goederenblokje meer dan 1 veld te
verplaatsen.

Handwerkerhof / Craftmens’ Yard

Kontor / Business Office

H-GEBOUWEN

Handwerkerhof

Afhankelijk van de positie van dit
gebouw mag je willekeurige
goederenblokjes in totaal 2 tot 4
velden naar linksboven verzetten.
Verschuif vervolgens aanvullend 1
goederenblokje naar keuze 1 veld
naar linksboven. Goederenblokjes
mogen meermaals verschoven
worden.

Fischfabrik / Fish Factory
Reederei / Shipping Line
Reederei

Afhankelijk van de sector waarin dit
gebouw zich bevindt, ontvang je 6, 9
of 12 Franc. In sector 4+ ontvang je
ook nog de bonus van 1 Franc.

J-GEBOUWEN

H-GEBOUWEN

Kontor

Afhankelijk van de positie van dit
gebouw mag je 2 tot 4
goederenblokjes elk 1 veld naar
linksonder verzetten. Je ontvangt
hiervoor 5 Francs. Het is niet
toegelaten om hetzelfde
goederenblokje meer dan 1 veld te
verplaatsen.

Fischfabrik

De visfabriek is het einde van het
spel 1 punt waard per vis die zich in
het magazijn bevindt. Het ankersymbool toont aan dat dit gebouw je
ook punten oplevert als je de kade
(‘Dock’) gebouwd hebt.

Gildenhaus / Guild Hall

H-GEBOUWEN

I-GEBOUWEN

Gildenhaus

Afhankelijk van de positie van dit
gebouw mag je 2 tot 4
goederenblokjes elk 1 veld naar
rechtsboven verzetten. Het is niet
toegelaten om hetzelfde
goederenblokje meer dan 1 veld te
verplaatsen.

Prachtbau

Prachtbau / Town Hall
Dit gebouw heeft geen functie. Het
levert op het einde van het spel 26
zegepunten op.

Pier

Pier

Afhankelijk van de positie van dit
gebouw mag je willekeurige
goederenblokjes in totaal 2 tot 4
velden naar rechts verzetten.
Verschuif vervolgens aanvullend 2
goederenblokjes naar keuze 1 veld
naar rechts. Goederenblokjes mogen
meermaals verschoven worden.
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Holzfabrik / Wood Factory
Zoo

Holzfabrik

Zoo

Dit gebouw heeft geen functie.
Het levert op het einde van het spel
20 zegepunten op.

De houtfabriek is op het einde van
het spel 1 punt waard per hout dat
zich in het magazijn bevindt. Het
anker-symbool toont aan dat dit
gebouw je ook punten oplevert als je
de kade (‘Dock’) gebouwd hebt.

Seine-Brücke / Pont de Normandie
Dit gebouw heeft geen functie.
Het levert op het einde van het spel
50 zegepunten op.

Dock

H-GEBOUWEN

Seine-Brücke

L-GEBOUWEN

H-GEBOUWEN

K-GEBOUWEN

Dock

Getreidesilo / Grain Silo

Getreidesilo

Hafenstadt wird gebaut! Mit den
Rohstoffen, die ständig am Kai
ankommen, bauen die Spieler den
Hafen immer weiter aus: Ein
Gebäude nach dem anderen wird
gebaut, zum Teil von den Spielern,
zum Teil von der Stadt. Waren
werden erworben und veredelt,
Schiffe gebaut, und wer am Ende
das größte Vermögen aufgehäuft
hat, gewinnt. War doch klar…
So viele Möglichkeiten!
So wenig Zeit bis zum Rundenende!
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Lehmindustrie / Brick Factory

De graansilo is op het einde van het
spel 1 punt waard per graan dat zich
in het magazijn bevindt. Het ankersymbool toont aan dat dit gebouw je
ook punten oplevert als je de kade
(‘Dock’) gebouwd hebt.

Meer haveneconomie
voor 1-5 spelers!
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Vrije vertaling en bewerking door Marc Van den Branden
forum@telenet.be

Deze lade levert op het einde van het
spel 10 punten op per gebouw dat je
van dit type (visfabriek, graansilo,
houtfabriek, leemindustrie) hebt
gebouwd.

Lehmindustrie

De leemindustrie is op het einde van
het spel 1 punt waard per leem dat
zich in het magazijn bevindt. Het
anker-symbool toont aan dat dit
gebouw je ook punten oplevert als je
de kade (‘Dock’) gebouwd hebt.
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