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2 - 5 spelers vanaf 12 jaar
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SPELIDEE
Venetië is wereldberoemd voor zijn bruggen en gondels, en precies hierover gaat het in dit spel.
De spelers kruipen in de rol van Venetiaanse edelen, die meer invloed en macht wil verwerven dan hun
tegenstanders. Daarom is het zeer belangrijk om zoveel mogelijk raadsheren in de belangrijke stadswijken
onder te brengen. De belangrijkheid van een stadswijk hangt daarvan af of deze wijk met prestigieuze bruggen
of maar met simpele gondels met de buurwijken is verbonden. Daarom willen de spelers zeker veel invloed
hebben in deze belangrijke wijken.
Wie slaagt er in om zijn raadsheren op de meest geschikte manier in te zetten, de meest waardevolle bruggen
en gebouwen op te richten en op die manier de geheime eminentie van Venetië te worden ?

SPELMATERIAAL
1 speelbord

Het toont de 6 stadswijken
van Venetië, het scorespoor
van de zegepunten en de
dogentabel en biedt plaats
voor het spelmateriaal.

Zij bieden plaats voor het
persoonlijke materiaal van de
spelers: gebouwen, goud en
raadsheren.

5 spelersborden

77 kaarten

Telkens 18 raadsheren
in vijf spelerskleuren

Telkens 2 markeerstenen
in vijf spelerskleuren

Deze geeft de actuele stadswijk aan.

Zij moeten in de stadswijken
worden gezet en leveren daar
aan het einde van het spel
zegepunten (ZP) op.

60 gebouwentegels

6 brugtegels

Zij worden tussen stadswijken
gebouwd en beïnvloeden de
waarde (telkens 2x de waarde
van 3 tot 6, zie pagina 5D).

30 goudmunten

6 rondenfiches
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1 stadswijkfiguur

Voor het scorespoor van de
ZP en voor de dogentabel (zie
pagina 3).

Telkens vijfmaal 12 soorten
gebouwen. Gebouwen leveren ZP en extra functies (zie
pagina 9).

Zij worden gebruikt voor het
activeren van de gebouwenfuncties.

Telkens 11x doge, goud, gebouwen,
bruggen, gondels, raadsheer, joker.
Zij bepalen de acties van de spelers
(zie pagina 6).

Zij markeren de spelersvolgorde waarin binnen een
stadswijk wordt gespeeld
(van 1 - 6).
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6 gondeltegels

Zij worden tussen stadswijken
gebouwd en beïnvloeden de
waarde van de stadswijken
(allen waarde 1, zie pagina 5E).

2 bonustegels

Voor elke zijde van 'Canal Grande'.
Zij geven aan of de stadswijkbonus
al is verdeeld (zie pagina 5F).
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SPELVOORBEREIDING
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. Er wordt
ook plaats gemaakt voor het neerleggen van kaartenrijen.
De 6 rondenfiches toevallig over de stadswijken verdelen.
De gondeltegels worden gestapeld en op het gondelveld gelegd.
De brugtegels met de getalzijde naar onder grondig mixen, stapelen,
omdraaien en als open stapel op het bruggenveld leggen (alleen de
bovenste tegel is zichtbaar).
De beide bonustegels (markeren van de stadswijkbonus) op de
bonusvelden leggen.
De gebouwentegels sorteren en op de gebouwenvelden leggen.
De munten op het passende veld stapelen.
De kaarten zeer grondig mixen en naast het speelbord
als verdekte voorraadstapel klaarleggen.
Een startspeler uitloten.
Iedere speler ontvangt 1 individueel spelersbord en
de markeerstenen van zijn kleur.
Iedere speler legt een markeersteen op het eerste veld
van de dogentabel, waarbij de steen van de startspeler
helemaal bovenaan ligt en de markeerstenen van de
andere spelers, met de wijzers van de klok mee, daaronder.
Iedere speler legt een markeersteen op het met een maan gemarkeerde
veld "3" van het scorespoor (de spelersvolgorde speelt hierbij geen rol).
Iedere speler legt 5 raadsheren op zijn spelersbord (persoonlijke voorraad) en de
resterende raadsheren op het passende veld op het speelbord (algemene voorraad).
Munten
Afhankelijk van het aantal spelers ontvangen de spelers, te beginnen met de
startspeler en daarna met de wijzers van de klok mee, een passend aantal munten:
- 2 spelers: 1 - 2
- 3 spelers: 1 - 2 - 3
- 4 spelers: 1 - 2 - 2 - 3
- 5 spelers: 1 - 2 - 2 - 2 - 3
Startgebouwen
Te beginnen met de rechterbuurman van de startspeler en daarna tegen de wijzers van de klok in, zoekt
iedere speler telkens een eerste gebouw. Bij 2 of 3 spelers mag elk gebouw in totaal maar één keer
worden gekozen. Bij 4 of 5 spelers mag elk gebouw hoogstens tweemaal worden gekozen.

DOGENTABEL
De dogentabel toont de invloed van de speler bij de dogen.
De plaatsing op de dogentabel beslist:
- wanneer een onbeslist moet worden opgelost;
- wanneer in het spel de spelersvolgorde relevant is (hou rekening met de uitzonderingen).
Bij een gelijke stand op de dogentabel is de speler van wie de markeersteen het meest bovenaan ligt de
best geplaatste.
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SPELVERLOOP
Het spel loopt over 6 rondes, waarbij elke ronde uit 3 fases bestaat. Iedere fase is toebedeeld aan één
bepaalde kleur van gebouwensoort die in de desbetreffende fase als ondersteuning kan worden benut.
De afgebeelde functies op de gebouwentegel kan worden geactiveerd door een munt op
een lege gebouwentegel te plaatsen (zie overzicht gebouwen op pagina 9).

Beknopt overzicht
Fase I:

Iedere speler ontvangt 8 kaarten waarvan hij er 7 mag behouden. Door het gebruik
van groene gebouwentegels ontvangt men voordelen op deze basisregel.

Fase II: In 6 etappes worden de kaarten uitgespeeld en daardoor de acties A - F
uitgelokt. Hierbij kunnen de gele gebouwentegels worden benut.
Fase III: De blauwe gebouwentegels kunnen worden benut.
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Fase I: Voorbereiding, kaarten ontvangen en groene gebouwentegels benutten
¸ Stadswijkfiguur plaatsen: De stadswijkfiguur wordt in de actuele stadswijk geplaatst, waarbij de
rondenfiches de volgorde aangeven van de stadswijken (dus in de eerste ronde de fiche met
nummer 1 ... enzovoort).
OPMERKING: In de actuele stadswijk worden in deze ronde de raadsheren ingezet (zie pagina 6F).
¸ Kaarten neerleggen: Met kaarten van de voorraadstapel worden rijen
van telkens 6 open kaarten naast het speelbord gelegd en wel één rij
meer dan het aantal medespelers.
TIP: Verdeel de kaarten best één voor één over de rijen.
Als de voorraadstapel is opgebruikt, wordt de aflegstapel zeer
grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.
¸ Kaartenrij kiezen: In de volgorde van de plaatsing op de dogentabel
neemt iedere speler:
- één van de kaartenrijen (dus 6 kaarten)
- 2 kaarten van de voorraadstapel en
Voorbeeld: een vitrine bij 2 spelers
- eventueel kaarten uit de voorgaande ronde in de hand.
Door het gebruik van groene gebouwentegels (zie pagina 9) kunnen eventueel kaarten worden genomen.
¸ Handkaarten reduceren: De spelers mogen principieel maar 7 kaarten voor de volgende fase behouden.
Deze handkaartenlimiet kan door het gebruik van groene gebouwentegels worden verhoogd.
Overtollige kaarten leggen de spelers op een eigen verdekte aflegstapel (dit vermijdt vergissingen met de
voorraadstapel en vereenvoudigt later het mixen van de kaarten).

Fase II: kaarten uitspelen en gele gebouwentegels benutten
Deze fase bestaat uit 6 etappes (A - F). In elk van deze etappes wordt precies één van
de 6 kaartensoorten uitgespeeld, eventueel aangevuld door jokerkaarten.
Iedere kaartensoort is met een bepaalde actie verbonden (zie volgende pagina).

Algemene spelregels voor de afzonderlijke etappes
¸ Startspeler: De eerste etappe A begint met de speler die op de
dogentabel aan de leiding staat. In de vijf volgende etappes begint
telkens de speler die de meerderheidsbonus van de vorige etappe
heeft behaald.
OPMERKING: Als in de vorige etappe niemand een kaart heeft
uitgespeeld, blijft dezelfde speler startspeler.
¸ Verloop van een etappe: Te beginnen met de startspeler speelt
iedere speler, met de wijzers van de klok mee, precies éénmaal
een aantal kaarten naar keuze uit van de passende soort bij deze
etappe of hij past. Hij moet niet alle passende kaarten uitspelen.
Kaarten die hij aan het einde van de ronde niet heeft uitgespeeld,
behoudt hij voor de volgende ronde in de hand.

Voorbeeld 1: Speler Rood wint etappe A
(doge) met 3 dogenkaarten voor Blauw
(2 kaarten) en Geel (1 kaart) en ontvangt
hiermee de meerderheidsbonus.

¸ Waardering: Iedere speler voert de actie van deze etappe uit,
afhankelijk van het aantal uitgespeelde kaarten.
¸ Meerderheidsbonus: De speler die de meeste kaarten heeft
uitgespeeld, ontvangt een bonus die hij extra in de loop van zijn
speelbeurt uitvoert (zie voorbeeld 1). De meerderheidsbonus
vervalt als niemand een kaart heeft uitgespeeld.
In deze fase mogen de spelers de gele gebouwentegels (zie pag. 9)
benutten (zie voorbeeld 2).
OPMERKINGEN
- Bij een gelijke stand bij het aantal kaarten of wanneer de volgorde
van de acties relevant is, beslist de plaatsing op de dogentabel.
- Uitgespeelde kaarten worden aan het einde van elke etappe op de
eigen verdekte stapel gelegd.
- Het aantal handkaarten is niet geheim.
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Voorbeeld 2: In een etappe B (goud) heeft
de speler het gele gebouw benut om een
dogenkaart zoals 2 goudkaarten te gebruiken. Extra heeft hij een joker gespeeld, dit
betekent dat zijn vitrine telt zoals 3 goudkaarten. Ontvangt hij hiermee de meerderheidsbonus, ontvangt hij 4 goudmunten in
plaats van 3.
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De kaarten en hun functies
In de volgorde van de plaatsing op
de dogentabel zet iedere speler
per uitgespeelde kaart 1 stap naar
vóór op de dogentabel. Komt hij
hierbij op een bezet veld, wordt de
markeersteen bovenop gelegd.

Meerderheidsbonus

Iedere speler ontvangt per uitgespeelde kaart 1 raadsheer uit de
algemene voorraad en legt die op
zijn spelersbord.
Als er geen raadsheer meer in de
voorraad is, ontvangt de speler
1 zegepunt per ontbrekende
raadsheer.

1 extra stap op de dogentabel
(samen met de andere stappen te zetten).

Meerderheidsbonus

Iedere speler ontvangt per uitgespeelde kaart 1 goudmunt uit de
algemene voorraad en legt die op
het muntenveld van zijn spelersbord.

Eén gondeltegel op een vrij verbindingsveld naar
keuze tussen twee stadswijken leggen en 1 eigen
raadsheer uit de algemene voorraad in één van de
beide stadswijken naast de gondeltegel leggen.
Als er geen eigen raadsheer meer in de voorraad is,
ontvangt de speler in de plaats hiervan 1 zegepunt
en mag een raadsheer uit de persoonlijke voorraad
inzetten of een eerder ingezette raadsheer
verplaatsen.

Meerderheidsbonus
1 extra goudmunt.

De speler neemt één gebouw
waarvan de waarde kleiner of gelijk
is aan het aantal kaarten dat hij
heeft uitgespeeld. Het gebouw
wordt op een vrije plaats van het
spelersbord gelegd. Iedere speler
mag elk gebouw zo vaak bezitten
als hij wil (een overzicht van de
gebouwen en uitzonderingen, zie pag. 9).

Meerderheidsbonus
+1 op het aantal kaarten.

Stadswijkbonus
De speler die als eerste in alle drie stadswijken aan
één zijde van Canal Grande minstens één raadsheer
heeft, ontvangt onmiddellijk 5 zegepunten en draait
de bonusfiche van de desbetreffende kleur om.

Voor elke uitgespeelde kaart zetten
de spelers 1 eigen raadsheer van
het eigen spelersbord in de actuele
stadswijk. Als de speler niet genoeg
raadsheren op het spelersbord
heeft, mag hij ook raadsheren uit
andere stadswijken wegtrekken
en in de actuele stadswijk inzetten.

Meerderheidsbonus
1 extra raadsheer van het spelersbord inzetten.

Stadswijkbonus
Iedere speler ontvangt per uitgespeelde kaart 1 zegepunt. Van de
spelers die geen kaart hebben uitgespeeld, wordt 1 zegepunt afgetrokken.

Meerderheidsbonus
De speler ontvangt 1 extra zegepunt en legt de bovenste brugtegel
op een vrij verbindingsveld naar keuze tussen
twee stadswijken. De speler beslist zelf welk
cijfer van de brug aan welke stadswijk wordt
toebedeeld.
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Zie onder punt E. Als dit in een etappe F meerdere
spelers lukt, ontvangen zij allen deze bonus.

In elke etappe mogen jokerkaarten
extra bij een kaartensoort worden
gespeeld. Een jokerkaart kan wel
niet alleen worden gespeeld.
Een speler kan toch 2 jokers in
plaats van één kaart spelen die
hij niet in de hand heeft. Voor de
meerderheidsbonus tellen die 2 jokers
echter maar als 1 kaart. Bij deze 2 jokers mogen ook
nog andere jokers worden gespeeld.
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Fase III: Blauwe gebouwentegels benutten
De blauwe gebouwentegels (zie pagina 9) kunnen alleen
in deze fase worden benut.
Zij worden geactiveerd doordat een speler één van zijn
goudmunten op deze tegel legt.

Voorbeeld: De speler benut het blauwe gebouw
met de 1. Hij geeft de groene gebouwentegel met
de 2 af en ontvangt de groene gebouwentegel
met de 3.

EINDE VAN DE RONDE
Alle munten die op de gebouwentegels liggen, worden terug in de algemene voorraad gelegd.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt na de 6de ronde. Dan volgt de slotwaardering.

Slotwaardering
¸ Iedere speler telt zijn munten en raadsheren in zijn persoonlijke voorraad op. Hij ontvangt de helft
van deze som als zegepunten (naar boven afgerond).
¸ Iedere speler ontvangt zegepunten voor zijn gebouwen. De afgedrukte waarde op de gebouwentegel
bepaalt het aantal zegepunten.
¸ In elke stadswijk wordt een eigen meerderheidswaardering
doorgevoerd.
Het aantal raadsheren in een stadswijk beslist over de
volgorde waarin de zegepunten worden uitgedeeld. Bij een
gelijke stand beslist de plaatsing op de dogentabel (zie pag. 3).
► 1ste plaats: De som van de waardes van alle aan de
stadswijk aangrenzende brug- en gondeltegels.
► 2de plaats: De helft van de punten voor de 1ste plaats
(afgerond naar beneden).
► 3de plaats: De helft van de punten voor de 2de plaats
(afgerond naar beneden).
► enzovoort
Wie niet in de stadswijk is vertegenwoordigt, ontvangt
geen punten.

Voorbeeld: In de 4de stadswijk liggen de
bruggen met de waardes 5 en 4 alsook twee
gondels (waarde 1). Voor de plaatsen 1, 2,
3 en 4 zijn er 11, 5, 2 en 1 punt.

OPMERKING
Als hulpmiddel om te weten welke stadswijk al werd gewaardeerd, kan men na een waardering ofwel de
raadsheren uit de stadswijk verwijderen ofwel de desbetreffende rondenfiche omdraaien of verwijderen.
De speler die de meeste zegepunt behaalt, wint het spel.
Bij een gelijke stand beslist de plaatsing op de dogentabel.
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EXTRA VARIANT VOOR 2 SPELERS
De voornoemde spelregels functioneren ook zeer goed in een spel voor 2 spelers. Voor diegene die echter
meer concurrentie wil en een meer tactische versie wil uitproberen, kan de volgende spelregelvariant gebruiken,
waarbij een virtuele derde speler meespeelt. Deze virtuele derde speler verzamelt weliswaar geen zegepunten,
maar zorgt op de dogentabel bij de bonus voor de etappes A - F en in de stadswijken voor meer concurrentie.
Wij bevelen echter aan om eerst een paar gewone partijtjes te spelen met de standaardregels.

Spelopbouw en algemene richtlijnen
¸ De virtuele derde speler (VS) wordt de startspeler. Er wordt geloot welke speler achter de virtuele speler zit.
Deze speler ontvangt 1 goudmunt, de andere 2 goudmunten. Er worden 3 kaartenrijen neergelegd.
¸ De virtuele speler ontvangt al zijn raadsheren in zijn persoonlijke voorraad en hij heeft wat plaats nodig om zijn
handkaarten open neer te leggen.
¸ De virtuele speler ontvangt geen zegepunten, geen goudmunten en hij bouwt geen gebouwen.
Hij ontvangt wel één markeersteen op de dogentabel.
¸ Met zijn tweede markeersteen markeert de virtuele speler de verbinding
tussen de stadswijk 1 en de naburige stadswijk met het kleinste nummer
(zie vb. 1). Deze marker markeert de plaats waaraan de virtuele speler
een brug of een gondel plaatst wanneer hij in fase II D of E de desbetreffende meerderheidsbonus ontvangt.
OPMERKINGEN
- De verbinding die met de marker is gemarkeerd, mag door alle spelers
met een brug of een gondel worden overbouwd.
- Als de marker wordt overbouwd, wordt zijn nieuwe plaats bepaald.
Men zoekt de stadswijk met het kleinste nummer die nog niet met
alle aangrenzende stadswijken via bruggen en gondels is verbonden.
Van deze nog niet verbonden stadswijken kiest men de verbinding
met het kleinste nummer waarop de marker dan wordt gelegd
(zie voorbeeld 2).

Voorbeeld 1: De markeersteen wordt op
de verbinding tussen de stadswijken 1 en 3
gelegd, omdat de stadswijken 1 en 2 geen
gemeenschappelijke verbinding hebben.

FASE I
Nadat beide spelers fase I hebben beëindigd, worden 7 kaarten voor de virtuele speler getrokken.
De kaarten worden naar de etappes A - F gesorteerd en open neergelegd.
Alle jokerkaarten worden toebedeeld aan de raadsherenkaarten (F).

FASE II
Bij het uitspelen, dus in fase II, wordt de virtuele speler als een normale speler behandeld:
Doge: Hij gaat voorop bij de dogentabel.
Goud: Geen actie (verhindert eventueel de bonus van een speler).
Gebouw: Geen actie (verhindert eventueel de bonus).
Brug: (alleen in het geval van een bonus, anders geen actie).
De brug wordt op de verbinding gezet die met de marker is gemarkeerd met het kleinste nummer in de stadswijk met het kleinste getal.
Daarna wordt de marker op de eerstvolgende vrije verbinding gelegd.
Gondel: (alleen in het geval van een bonus, anders geen actie).
De gondel wordt op de met een marker gemarkeerde verbinding
gezet. De virtuele speler zet aan beide eindjes telkens 1 raadsheer in. Voorbeeld 2: Stadswijk 1 is al met alle
Daarna wordt de marker op de eerstvolgende vrije verbinding gelegd. aangrenzende stadswijken verbonden,
daarom wordt de markeersteen op de
Raadsheer: De virtuele speler zet raadsheren in en beïnvloedt
verbinding tussen de stadswijken 2 en 3
hiermee de puntenwaardering voor de andere spelers.
Heeft hij geen raadsheren meer in zijn voorraad, mag hij raadsheren gelegd.
nemen van een andere neutrale kleur.
Etappe E en F: Als de virtuele speler de voorwaarden voor de stadswijkbonus vervult, wordt de bonusmarker
zoals gewoonlijk omgedraaid.

FASE III
In fase III voert de virtuele speler geen actie uit.
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GEBOUWEN
Alle gebouwen bezitten een bepaalde functie, die door de betaling van een goudmunt kan worden geactiveerd.
De goudmunt wordt op het gebouw gelegd. Een speler kan een gebouw maar activeren op voorwaarde dat er
nog geen goudmunt op het gebouw ligt (dus maar één keer per ronde). Pas aan het einde van een ronde
worden de goudmunten van de gebouwen terug in de algemene voorraad gelegd.

Uitzonderingen
¸ Diegene die meer dan 4 waardepunten voor de bouw ter beschikking heeft, mag extra bij de bouw van een
gebouw waarde 4 voor het resterende bedrag een tweede gebouw nemen.
¸ Iedere speler heeft maar plaats voor 7 gebouwen. Heeft de speler meer plaats nodig, dan moet hij een
eerder opgericht gebouw terug in de voorraad leggen. De waarde van het teruggelegde gebouw gaat hij
onmiddellijk vooruit op het scorespoor.
Elke gebouwentegel is door zijn kleur aan één van de drie fases toebedeeld waarin de tegel kan worden benut:

Groene gebouwentegels voor fase I (pas na de keuze van alle kaartenrijen inzetbaar)
De speler mag 1 kaart uit de overgebleven open rij of 3 kaarten van de
voorraadstapel nemen.

Voor de actuele ronde wordt de
handkaartenlimiet verhoogd met 1.

De speler mag 1 kaart uit de open rij
of 3 kaarten van de voorraadstapel
nemen. Bovendien wordt de handkaartenlimiet voor de actuele ronde
verhoogd met 1.

De speler mag 1 kaart uit de open rij
of 3 kaarten van de voorraadstapel
nemen. Bovendien wordt de handkaartenlimiet voor de actuele ronde
verhoogd met 2.

Gele gebouwentegels voor fase II
Afwachten: De speler past éénmaal
en is pas opnieuw aan de beurt nadat
iedere andere speler aan de beurt is
geweest. Bovendien ontvangt hij 1
munt uit de algemene voorraad.

De speler mag bij het uitspelen
precies 1 kaart zoals 1 andere kaart
benutten.
Voorbeeld: 1 goudkaart kan gebruikt
worden als een dogenkaart om 1 stap op
de dogentabel vooruit te gaan.

Het gebouw wordt als 1 extra jokerkaart benut. Het is toegelaten, samen
met een joker uit de hand een soort
die zich niet in de hand bevindt uit te
spelen omdat 2 jokers een kaart naar
keuze vervangen.

De speler mag bij het uitspelen
precies 1 kaart zoals 2 identieke
kaarten van een andere soort
benutten.

Blauwe gebouwentegels voor fase III
De speler geeft een gebouw af en
neemt zich hiervoor een gelijkgekleurd gebouw dat 1 punt waardevoller is. Dit gebouw mag pas in de
volgende ronde worden benut.
De speler zet zijn markeersteen op
de dogentabel zoveel velden naar
voor in evenredigheid met zijn actuele
plaatsing bij de dogentabel.
Voorbeeld: Wie op de dogentabel op
plaats 3 ligt, mag 3 velden naar voor.
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De speler ontvangt 1 zegepunt en
mag 1 eigen raadsheer uit de algemene voorraad in de persoonlijke
voorraad leggen. Als er geen raadsheer meer voorhanden is, ontvangt
de speler 1 extra zegepunt.
De speler ontvangt 3 zegepunten.
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