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  WIE DE MACHT WIL, MOET DE MACHT DELEN 
In het midden van de veertiende eeuw slaagde het Chinese volk erin om zich te bevrijden van de 
heerschappij van de Mongolen. Met de troonsbestijging van de keizer Tai-tsu ontwikkelde zich een 
openbloeiend en onafhankelijk land, China. Iedere speler kruipt in de rol van een keizerlijke prins en 
zal in de loop van het spel proberen om, samen met zijn familieleden, meer en meer invloed te krijgen 
in de groei van het Chinese volk ten tijde van de Ming-dynastie. 
Spelmateriaal 
1 speelbord 124 familieleden (telkens 31 in 4 kleuren) 
4 prinsen (telkens 1 in 4 kleuren) 16 terugzendkaarten (telkens 4 in 4 kleuren) 
108 provincietegels (telkens 18 in 6 kleuren) 54 bewegingskaarten 
18 drakenkaarten (jokerkaarten) 6 fiches 50/100 
1 rondenteller 1 startspelerfiguur 
4 korte spelregels 

Het speelbord toont 6 provincies in verschillende kleuren. Iedere provincie is verdeeld 
in 3 districten. In het midden van elke provincie bevindt zich een stad en in elk district 
bevindt zich een klooster. Iedere provincie is toebedeeld aan een gelijkgekleurd 
provincieveld aan de rand van het speelbord.  
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                                    provincietegels 
Spelvoorbereiding 
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. 
De bewegingskaarten worden zeer grondig gemixt. Naast elk van de 6 provincievelden wordt één 
bewegingskaart open naast het speelbord gelegd. Deze kaarten vormen de open vitrine. De rest van de 
bewegingskaarten wordt als verdekte voorraadstapel klaargelegd. 
De drakenkaarten worden als open stapel naast het speelbord gelegd. 
De provincietegels worden gesorteerd per kleur en naast het speelbord in de algemene voorraad gelegd.
De rondenteller wordt op veld 1 van de rondenaanwijzer gelegd. 
Iedere speler kiest één van de 4 voorhanden spelerskleuren en ontvangt: 
- 1 prins in zijn kleur; 
- alle 31 familieleden in zijn kleur; 
- 4 terugzendkaarten in zijn kleur; 
- 1 drakenkaart die hij in de hand neemt; 
- 1 kort speloverzicht. 
Eén van zijn familieleden plaatst elke speler als telsteen op het veld 0 van de puntentabel.  
Met de resterende familieleden bouwen de spelers een persoonlijke voorraad. 
De jongste speler wordt de startspeler en hij ontvangt de startspelerfiguur. 
De startspeler plaatst zijn prins in een district naar keuze en ontvangt onmiddellijk een provincietegel van 
de desbetreffende kleur. De andere spelers volgen met de wijzers van de klok mee en plaatsen hun 
prins in een district waar zich nog geen andere prins bevindt en ontvangen eveneens een provincietegel 
van de desbetreffende kleur. 
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Spelverloop en doel van het spel 
Het spel verloopt over 6 rondes. Iedere ronde is onderverdeeld in de volgende fases: 
1. Familieleden op provincievelden plaatsen 
2. Bewegingskaarten kiezen 
3. Prins bewegen en familieleden inzetten 
4. Waardering (enkel in de rondes 2, 4 en 6) 
5. Einde van de ronde 
De afzonderlijke fases worden steeds in dezelfde volgorde afgehandeld. De spelers moeten hierbij, te 
beginnen bij de startspeler, om de beurt, met de wijzers van de klok mee, de desbetreffende acties van 
deze fase uitvoeren. Pas nadat alle spelers de desbetreffende fase hebben beëindigd, volgt de 
volgende fase. De speler die na de waardering in de zesde ronde de meeste punten heeft behaald, wint 
het spel. Hieronder wordt het verloop van een ronde grofweg geschetst.  
Gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke fases vindt men verderop in de handleiding. 
Verloop van een ronde 

1. Familieleden op provincievelden plaatsen 
De keuze van de provincievelden bepaalt welke bewegingskaarten de speler in 
fase 2 uit de open vitrine mag nemen en in welke provincie hij in fase 3 zijn 
familieleden mag inzetten. 

In het begin van deze fase neemt iedere speler 5 familieleden uit zijn persoonlijke voorraad. Alleen 
deze 5 familieleden worden in deze fase geplaatst. Te beginnen met de startspeler moet iedere speler 
om de beurt telkens 1 familielid op een provincieveld naar keuze plaatsen. Dit wordt zo vaak herhaald 
tot iedere speler zijn 5 familieleden heeft geplaatst. 

2. Bewegingskaarten kiezen 
De bewegingskaarten worden gebruikt om de prins in fase 3 te bewegen. 

  De bewegingskaarten vormen samen met de drakenkaarten (jokerkaarten) de hand- 
  kaarten van de speler (de terugzendkaarten tellen niet bij de handkaarten). Een speler 
  mag nooit meer dan 5 kaarten (bewegingskaarten en drakenkaarten) in de hand 
hebben. Te beginnen met de startspeler moet iedere speler om de beurt ofwel één van de 6 bewegings-
kaarten uit de open vitrine of één drakenkaart uit de hand nemen. Zodra een speler 5 kaarten in de 
hand heeft, is deze fase voor hem beëindigd. De andere spelers doen verder tot iedere speler precies 
5 kaarten in de hand heeft. 

3. Prins bewegen en familieleden inzetten 
Familieleden kunnen vanuit de provincievelden tot bij de prins worden ingezet. 

  Te  beginnen met de startspeler moet iedere speler eerst zijn prins bewegen. 
  De speler kan zijn prins willekeurig ver bewegen, maar hij moet voor elke grens die hij  
  met de prins overschrijdt een passende bewegingskaart uit zijn hand uitspelen.  
Na de beweging van de prins kan de speler 0 - 3 familieleden van het passende provincieveld in het 
district inzetten waarin de prins zijn beweging heeft beëindigd. 

4. Waardering 
Aan het einde van de 2de, 4de en 6de ronde vindt telkens een waardering plaats.

  Daartoe worden de volgende stappen één voor één voor alle 6 provincies uitgevoerd: 
1. Om te beginnen worden in elk district de meerderheden van de familieleden bepaald. De speler met 
 de meeste familieleden in elk district verschuift 2 van zijn familieleden van dit district naar de stad.  
 De speler met de tweede meeste familieleden verschuift 1 van zijn familieleden van dit district naar 
 de stad. Voor elk eigen familielid in de stad ontvangt de speler een provincietegel in de 
 desbetreffende kleur uit de algemene voorraad. 
2. Daarna bepalen de spelers hoeveel van hun familieleden zij uit de stad willen terugtrekken naar het 
 district en leggen hiervoor de desbetreffende terugzendkaarten verdekt voor zich neer. Voor de leden 
 die in de stad blijven, ontvangen de spelers onmiddellijk punten. Deze familieleden worden na de 
 verdeling van de punten uit het spel genomen en terug in de doos gelegd. Voor elk eigen familielid in 
 een klooster ontvangt de speler 4 punten. 
 De spelers duiden hun punten met hun telsteen onmiddellijk aan op de puntentabel.  
 De fiches 50/100 dienen om aan te duiden dat een speler een puntentabel volledig heeft omrond.  

5. Einde van de ronde 
  Aan het einde van de ronde wordt de rondenteller één positie verder geschoven en de 
  startspelerfiguur wordt aan de linkerbuurman doorgegeven. 
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DE AFZONDERLIJKE FASES IN DETAIL 
 

1. Familieleden op provincievelden plaatsen 
 De 6 provincievelden horen toe aan de gelijkgekleurde provincies. De keuze van de 
 provincievelden bepaalt welke bewegingskaarten de speler kan kiezen (fase 2) en in 
 welke provincie hij zijn familieleden mag inzetten (fase 3). 
Op een provincieveld mogen zich een onbeperkt aantal familieleden van alle spelers bevinden. 
 

2. Bewegingskaarten kiezen 
 De speler moet één van de volgende zetmogelijkheden kiezen. 
 2.1. Bewegingskaarten uit de open vitrine nemen 

 Een speler mag van de open vitrine pas dan 1 kaart nemen als er op het provincie-
veld naast de kaart minstens één van zijn familieleden staat. Dat of respectievelijk die familieleden 
blijven op het provincieveld staan. Op de vrije plaats van de open vitrine wordt onmiddellijk een nieuwe 
kaart van de voorraadstapel gelegd. Als de voorraadstapel is opgebruikt, wordt de aflegstapel zeer 
grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd. 
2.2. Drakenkaart nemen 

Een speler kan in de plaats van een bewegingskaart ook één van de open liggende drakenkaarten 
nemen. Hiervoor moet hij echter één van zijn familieleden, van een provincieveld naar keuze, 
verwijderen. Dit familielid wordt terug in de doos gelegd en is uit het spel. 
 

3. Prins bewegen en familieleden inzetten 
 De speler die aan de beurt is, moet één van de 3 volgende mogelijkheden kiezen: 
 - 3.1. Prins bewegen of 
 - 3.2. Prins laten staan of 
 - 3.3. Passen 
Als de speler één van deze drie mogelijkheden heeft uitgevoerd, is de volgende speler aan de beurt.  
Dit gaat zolang door (met de wijzers van de klok mee) tot alle spelers hebben gepast. 

3.1. Prins bewegen 

Bij het bewegen van de prins moet de speler zijn prins één of 
meerdere stappen ver bewegen. Met elke stap wordt de prins van 
zijn huidige standplaats over een grenslijn in een direct naburig 
district gezet. 
De speler moet voor elke stap één bewegingskaart, met het 
transportmiddel dat op de overschreden grens is afgebeeld, of één 
drakenkaart uit zijn hand uitspelen. 
Een prins mag in een district worden geplaatst waarin zich al een 
prins van een andere speler bevindt. Hij mag echter zijn beweging 
niet in dit district beëindigen, maar moet integendeel meteen naar 
een naburig district verder trekken. Voor het betreden en het 
verlaten van een bezet district moet zoals gebruikelijk telkens één 
bewegingskaart of drakenkaart worden uitgespeeld. 
Uitgespeelde bewegingskaarten komen op de aflegstapel terecht. 
Drakenkaarten worden terug op de drakenstapel gelegd. 

De prins overschrijdt een grens met 
ruitersymbool. Hiervoor speelt de 
speler een ruiterkaart uit. 

Rood mag met zijn prins door het district van de groene 
prins trekken maar hij moet meteen naar een naburig 
district verder trekken. Voor de beide stappen moet de 
speler een passende kaart uitspelen. 
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3.2. De prins blijft staan 

Het kan gebeuren dat een speler zijn prins niet wil bewegen, maar in elk geval ook niet wil passen (3.3.). 
In dit geval kan de speler zijn prins ook in het district, waarin hij zich momenteel bevindt, laten staan.  
Hij moet hiervoor een bewegingskaart naar keuze (of een drakenkaart) op de aflegstapel leggen. 
De speler mag familieleden in het actuele district van zijn prins inzetten op dezelfde wijze zoals 
hierboven werd beschreven (onder punt 3.1.). 
3.3. Passen 

Als de speler geen kaart kan of wil uitspelen, moet hij passen en daarmee beëindigt hij voor zich deze 
fase. De speler moet dus geen kaart uitspelen, maar hij mag ook geen familieleden inzetten. 
De andere spelers voeren om de beurt hun zet uit waarbij de spelers die gepast hebben gewoon worden 
overgeslagen. 
Om die reden kunnen de spelers aan het einde van deze fase een verschillend aantal kaarten in de hand 
hebben. Deze handkaarten moeten de spelers voor de volgende ronde behouden. Resterende familie-
leden op de provincievelden moeten daar voor de volgende ronde blijven staan. Het verschuiven of het 
ruilen van familieleden op de provincievelden is niet toegelaten. 
 

4. Waardering (enkel in de rondes 2, 4 en 6) 
 4.1. Bepalen van de meerderheden in de districten 

 De steden van de provincies bestaan uit telkens 9 huizen. Elke 3 huizen van een stad 
vertegenwoordigen een district en zijn toebedeeld aan het district waarin ze liggen. In de drie huizen van 
een district kunnen alleen familieleden uit dit district worden gelegd. Er kunnen dus maximaal 3 familie-
leden uit dit district naar de stad worden verschoven (familieleden in de kloosters worden bij het bepalen 
van de meerderheden niet meegeteld en kunnen ook niet naar de stad worden verschoven). 
De speler met de meeste familieleden in een district moet 2 van zijn familieleden uit dit district naar de 
stad verschuiven (als de speler maar 1 familielid in een district heeft dat daar alleen de meerderheid 
heeft dan verschuift hij dat ene familielid naar de stad). De speler die de tweede meeste familieleden in 
het district heeft, moet 1 familielid naar de stad verschuiven. 
Als 2 of 3 spelers de meerderheid in een district hebben, moet ieder van deze spelers telkens 1 familie-
lid naar de stad verschuiven. De speler of spelers met de tweede meeste familieleden mogen in dit geval 
geen familieleden naar de stad verschuiven. In dit geval blijft één huis onbezet.  
Diegene of diegenen met de tweede meeste familieleden mogen nooit zoveel familieleden naar de stad 
verschuiven als diegene of diegenen met de meeste familieleden. 
Als alle 4 spelers evenveel familieleden in het district hebben, mag geen enkele speler familieleden naar 
de stad verschuiven en alle 3 huizen van de stad blijven onbezet. 
 

De speler verschuift één van zijn 
zonet geplaatste familieleden in het 
klooster. 

De speler plaatst 2 familieleden 
in het district bij zijn prins. 

Inzetten van familieleden 

Aan het einde van de prinsenbeweging kan de speler tot 3 familie-
leden inzetten. Hij mag hierbij slechts familieleden uit het gelijkge-
kleurde provincieveld inzetten in het district waarin de prins zijn 
beweging heeft beëindigd. De familieleden worden in de vrije ruimte 
van het district geplaatst. 
De speler kan één van zijn zonet ingezette familieleden in het klooster 
van het district plaatsen. Om die beter te kunnen onderscheiden van 
de andere familieleden worden de leden in het klooster neergelegd. 
Zolang er zich een familielid van een speler in een klooster bevindt, 
kan deze speler geen nieuwe familieleden in dit district inzetten. 
Het familielid blijft zolang in het klooster tot een andere speler een 
eigen familielid in het klooster plaatst en daarmee het daar liggende 
familielid uit het klooster verdrijft. Uitgedreven familieleden worden in 
de vrije ruimte van het district geplaatst (terug rechtopstaand).  
Een vrijwillige terugkeer of het vrijwillig verdringen van een eigen 
familielid uit het klooster is niet mogelijk. 
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ervoor                         erna 

Geel heeft met 3 familieleden alleen de meerderheid in dit 
district. Geel verschuift er 2 naar de stad. Groen (2 leden) 
verschuift 1 lid naar de stad. Blauw mag niet naar de stad. 

Geel, Groen en Blauw hebben met telkens 2 familieleden de 
gemeenschappelijke meerderheid. Zij verschuiven telkens 
1 familielid in de stad. Rood mag niet naar de stad. 

Geel en Blauw hebben met telkens 2 familieleden samen de 
meerderheid. Beiden verschuiven telkens 1 familielid naar 
de stad. Groen verschuift geen familielid naar de stad.  
Er blijft één huis onbezet. 

Geel heeft met 2 familieleden alleen de meerderheid en 
hij verschuift de 2 leden naar de stad. Blauw en Groen 
hebben beiden evenveel leden op de tweede plaats en 
mogen geen lid verschuiven, 1 huis blijft leeg. 

De beide spelers hebben 4 familieleden in de 
stad. Rood verschuift er 2 terug naar de 
provincie, Blauw verschuift er 1 terug. Voor de 
familieleden die in de stad achterblijven, 
ontvangen de spelers punten. Blauw ontvangt 4 
punten extra omdat hij de meerderheid bezit. 

Voor elk eigen familielid dat in de stad is achtergebleven, 
ontvangt de speler punten: 
- 4 punten na de 2de ronde 
- 3 punten na de 4de ronde en 
- geen punten na de 6de ronde. 
Als extra ontvangt de speler die met de meeste familieleden 
in deze stad is achtergebleven nog eens 4 punten. Bij een 
gelijke stand ontvangt van die spelers de speler die in 
meerdere districten is vertegenwoordigd de 4 punten. Als ook 
hier een gelijke stand heerst, worden de punten gedeeld 
(eventueel afgerond naar beneden). 
Alle familieleden die in de stad zijn achtergebleven worden uit 
het spel genomen en terug in de doos gelegd. 

Als één speler de meeste familieleden in een 
district heeft en meerdere spelers de tweede 
meeste dan moet de speler met de meeste familie-
leden 2 leden naar de stad verschuiven. 
De spelers met de tweede meeste mogen dan 
geen familieleden verschuiven omdat per district 
hoogstens 3 huizen kunnen worden bezet. 
Op deze wijze worden de huizen in alle districten 
van alle provincies bezet. Voor elk van de eigen 
familieleden in de stad ontvangt de speler daarna 
1 provincietegel in de desbetreffende provincie-
kleur uit de algemene voorraad.  
De provincietegels worden door de spelers open 
voor zich neergelegd. Zodra een speler een 
volledige serie heeft van 6 verschillend gekleurde 
provincietegels moet hij deze tegels terug in de 
algemene voorraad leggen. Hij ontvangt hiervoor 
onmiddellijk: 
- 28 punten na de 2de ronde 
- 24 punten na de 4de ronde en 
- 20 punten na de 6de ronde. 
Na de waardering van de 6de ronde kunnen ook de 
series van maar 5 verschillend gekleurde provincie-
tegels worden teruggelegd. Hiervoor ontvangt de 
speler 10 punten. Voor elke resterende tegel 
ontvangt de speler nog 1 punt. 
4.2. Terugzending 

Spelers die met minstens 1 familielid in een stad 
zijn vertegenwoordigd, kunnen een aantal naar 
keuze hiervan terug verschuiven naar het district. 
Hiervoor moeten alle betrokken spelers één of 
meerdere terugzendkaarten verdekt voor zich 
neerleggen. Daarna leggen alle betrokken spelers 
tegelijkertijd hun verdekte terugzendkaarten bloot. 
De som van de getallen op de afgelegde terug-
zendkaarten van iedere speler afzonderlijk geeft 
het aantal familieleden aan die hij nu terug naar het 
district moet verschuiven. Te beginnen met de 
startspeler verschuiven alle spelers nu deze 
familieleden terug in het district van waaruit ze zijn 
gekomen. 
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4.3. Klooster 

Voor elk familielid in een klooster ontvangt de speler 4 punten. Dit familielid blijft in het klooster liggen. 

5. Einde van de ronde 
Aan het einde van de ronde wordt de rondenaanwijzer één veld verder geschoven en de 
startspelerfiguur wordt aan de linkerbuurman gegeven. 

UITZONDERING 
In een spel met 4 spelers bepaalt aan het einde van de 4de ronde de speler met de tweede minste 
punten de startspeler voor de 5de ronde (hij kan ook zichzelf kiezen). Aan het einde van de 5de ronde 
bepaalt de speler met de minste punten de startspeler voor de 6de ronde (hij kan ook zichzelf kiezen). 
Bij een gelijke stand bepaalt tussen die spelers het grootste aantal monniken wie de speler wordt die de 
startspeler mag kiezen. 
SPELREGELS VOOR 2 SPELERS 

Aanvullend aan het gewone materiaal voor de twee spelers worden nog de familieleden 
gebruikt van een niet gekozen kleur. In onze voorbeelden is de neutrale kleur groen. 

Voor het begin van het spel wordt in elk district 1 familielid van de neutrale speler geplaatst.  
Daarna behouden beide spelers 3 familieleden in de kleur van de neutrale speler.  
Te beginnen met de startspeler moeten de spelers om de beurt telkens 1 familielid van de neutrale 
speler in een district naar keuze inzetten. Hierbij mogen nooit meer dan 3 familieleden van de neutrale 
speler in een district staan. 

  ervoor                                erna 
Er wordt gespeeld volgens de normale 
spelregels met inachtneming van de 
volgende bijzonderheden: 
Bij de waarderingen (fase 4) verschuift 
de neutrale speler in overeenstemming 
met de gebruikelijke meerderheden 
familieleden naar de stad.  
Als de neutrale speler dan de enige 
meerderheid in de stad heeft, verschuift 
de startspeler in deze ronde zoveel 
familieleden van de neutrale speler 
terug naar het district zodat de neutrale 
speler zeker de meerderheid behoudt. 
De startspeler heeft de keuze welke 
familieleden hij van de neutrale speler 
terug naar de districten verschuift, 
zolang de neutrale speler maar niet de 
meerderheid verliest. 
Als de neutrale speler geen eenduidige 
meerderheid in de stad heeft, worden al 
zijn familieleden in fase 4.2. terug naar 
de districten verschoven. 
De neutrale speler verzamelt noch 
provincietegels noch punten, maar hij 
verhindert wel dat de andere speler ze 
behaalt.  
Voor de rondes 3 en 5 ontvangen beide 
spelers opnieuw 3 familieleden van de 
neutrale speler en zetten deze leden in 
de districten in zoals aan het begin van 
het spel, waarbij ook dan niet meer dan 
3 neutrale familieleden in één district 
mogen staan. 

De neutrale speler (groen) heeft met 4 familieleden een eenduidige 
meerderheid in de stad. De beide andere spelers hebben elk 2 familie-
leden in de stad. Groen behoudt de meerderheid zeker als hij 3 familie-
leden in de stad laat. De startspeler beslist welk groen familielid terug 
naar een district moet. 

Alle spelers hebben 2 familieleden in de stad. De neutrale speler (groen)
heeft dus geen eenduidige meerderheid in de stad. De beide andere 
spelers hebben elk 2 familieleden in de stad. Groen verschuift al zijn 
familieleden terug naar het district. 

Montage van de doos 
Plooi de meegeleverde kartonnen 
strip overlangs op de naad en steek 
de strip dan in de voorziene 
uitsparingen in de doos. 
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26 oktober 2007 

Meerdere families strijden met elkaar
om de suprematie in China omstreeks 

de jaren 1400 na Christus.  
Als leider van de familie reizen de 

spelers door de 6 Chinese provincies 
en proberen hun intellectuele en 

aardse invloed te vermeerderen om in 
de gunst van de keizer te komen. 
In 6 spelrondes zetten de spelers 

eigen familieleden in politieke ambten 
in, versterken hun aandeel in de 

bevolking en aan het keizerlijke hof. 
Ze richten kloosters op in de 

afzonderlijke provincies om het 
geestelijke leven van de burgers te 

vrijwaren en te versterken. 
Maar alleen hij die juist reageert op 
de acties van de andere families en 

aan het einde door zijn gepaste 
tactiek de meeste punten heeft 

verzameld, mag als nieuwe keizer de 
Ming-dynastie verderzetten. 

 

SPELMATERIAAL 
 1 speelbord 18 drakenkaarten 
 128 familieleden 6 fiches 50/100 
 4 prinsenfiguren 1 rondenteller 
 16 terugzendkaarten 1 startspelerkaart 
 54 bewegingskaarten 4 korte spelregels 
 108 provincietegels 

Spelregel- en vervangservice 


