Strasbourg
Pegasus, 2011
Stefan FELD
3 -5 spelers vanaf 12 jaar
± 120 minuten

Een spitsvondig strategiespel voor 3 - 5 gildemeesters vanaf 12 jaar van Stefan FELD

SPELIDEE
We bevinden ons in Straatsburg in de jaren 1500. Het politieke lot van de stad wordt sterk beïnvloed door de
ambachtsgilden, die tijdelijk zelfs de meerderheid in het raadscollege bezitten.
Het is in deze tijdsgeest dat de spelers in de rol kruipen van opbloeiende families van de stad. Het doel van de
familie is de eigen familieleden in de gildes onder te brengen. Alleen een doordachte inzet van invloedspunten
maken het mogelijk om als leerjongen, knecht of zelfs als meester in de gilde te worden opgenomen, in de
veronderstelling dat men ook beschikt over voldoende geld om het inschrijvingsgeld te kunnen betalen.
Onderschat echter nooit de macht van de adel en de kerk !

SPELMATERIAAL

5 rondestroken

1 overzichtblad

1 speelbord

120 invloedskaarten
(in 5 spelerskleuren,
per kleur 4x de waardes 1 - 6)
5 zichtschermen

25
opdrachtkaarten

5 overzichtkaarten

30 goederenfiches
(telkens 6 in de 5 gildekleuren)

10 privileges

40 munten

5 bouwwerken
75 familieleden
(telkens 15 in de 5 spelerskleuren)

1 rondenfiguur
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1 startspelerfiguur

5 kapellen
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5 prestigemarkers
(in de 5 spelerskleuren)
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HET RAADSCOLLEGE
In de bovenste helft van het speelbord bevindt zich het
raadscollege. In het raadscollege zijn er 8 velden, die
door de familieleden kunnen worden ingenomen.
Telkens 1 veld komt toe aan de adel en de kerk (de
bovenste rij).

adel

kerk

gilde van
de smeden

Er zijn 5 velden die toehoren aan de 5 gildes: smeden,
wijnboeren, schoenmakers, beenhouwers en bakkers
(herkenbaar aan elk specifiek wapenschild).
Het achtste veld is voorzien voor de kooplieden (herkenbaar aan de geldzak).
Steeds wanneer in de loop van het spel een speler een
familielid op één van de 8 raadsvelden plaatst, geeft hij
het familielid dat hiervoor op dit veld stond, terug aan de
desbetreffende speler.

gilde
van
de
schoenmakers

gilde van
de wijnboeren

gilde van
de
bakkers

gilde van de
beenhouwers

kooplieden

SPELVOORBEREIDING

rondenfiguur

rondestroken

gebouwen

Leg het speelbord in het midden van de tafel. Mix verdekt de 5 rondestroken en leg die in een toevallige
volgorde open op de 5 passende velden van het speelbord. Plaats de rondenfiguur op veld A van de
linkerrondenstrook. Daarna worden de 5 gebouwen verdekt gemixt en eveneens in een toevallige volgorde
open op de 5 passende velden onderaan de rondenstroken gelegd.
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Elke speler kiest één spelerskleur en neemt in deze kleur alle 15 familieleden en 24 invloedskaarten.
De eigen invloedskaarten worden grondig gemixt en als verdekte voorraadstapel voor de speler
neergelegd. Bovendien ontvangt iedere speler 1 overzichtkaart, 1 zichtscherm en munten voor een totale
waarde van 5, die hij achter zijn zichtscherm legt. De overige munten alsook de goederen, privileges en
kapellen worden als algemene voorraad klaargelegd.

De prestigemarker van elke kleur wordt op het startveld
geplaatst van het scorespoor (prestigetabel) dat rondom
het speelbord loopt.
Steeds wanneer in de loop van het spel prestigepunten
worden ontvangen, wordt de desbetreffende prestigemarker
vooruit gezet op het scorespoor.

De speler die het laatst in Straatsburg was, wordt de
startspeler (zoniet wordt er geloot). Hij neemt de
startspelerfiguur en plaatst 1 van zijn familieleden
op het adelsveld van het raadscollege.
De linkerbuurman plaatst 1 van zijn familieleden op
het kerkveld van het raadscollege (de overige velden
van het raadscollege blijven voorlopig onbezet).

Alle opdrachtkaarten worden verdekt zeer grondig
gemixt en daarna verdekt verdeeld zodat iedere speler
5 opdrachtkaarten ontvangt. Iedere speler bekijkt zijn
5 kaarten en beslist dan hoeveel kaarten en welke hij
hiervan wil behouden en welke hij wil teruggeven.
Elke speler moet minstens 1 opdrachtkaart behouden
en mag tot 5 opdrachtkaarten behouden.
De behouden kaarten worden achter het zichtscherm
gelegd, ook het aantal mag men geheim houden.
De kaarten die men wil teruggeven, worden terug in de
doos gelegd.
Vervulde opdrachten leveren aan het einde van het
spel prestigepunten op, niet vervulde opdrachten
zorgen voor minpunten.
OPMERKING: Familieleden, munten, goederen en privileges zijn praktisch onbegrensd beschikbaar.
Zou het zeldzame geval zich voordoen dat deze materialen ontoereikend zijn, mogen ze tijdelijk door
andere materialen worden vervangen.
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SPELVERLOOP
Een spel verloopt over 5 rondes. Elke ronde is onderverdeeld in 3 fases, die één voor één worden doorlopen.

1. Planningsfase

2. Actiefase

3. Raadscollegefase

1. PLANNINGSFASE
Voor een vlot spelverloop raden wij aan dat de spelers de planningsfase gelijktijdig doorlopen. Als echter een
volgorde door de spelers belangrijk wordt gevonden, begint de startspeler en volgen daarna om de beurt, met de
wijzers van de klok mee, de andere spelers.
De planningsfase bestaat uit 2 stappen. In de eerste stap beslissen de spelers over het aantal invloedskaarten
voor deze ronde. De speler neemt de bovenste invloedskaart van zijn voorraadstapel in de hand en bekijkt de
kaart. Nu beslist de speler (kaart voor kaart) of hij een volgende kaart in de hand wil nemen of wil stoppen.
Kaarten die in de hand werden genomen, mogen niet meer terug op de voorraadstapel worden gelegd.
Een speler mag een willekeurig aantal kaarten in de hand nemen. Bedenk echter dat de voorraadstapel
toereikend moet zijn voor 5 rondes. In de tweede stap van deze fase, moet de speler de gekozen kaarten over
meerdere invloedsstapels verdelen. Elke speler kiest zelf hoeveel stapels hij vormt en hoeveel kaarten in elke
stapel zitten. Stapels mogen ook uit 1 kaart bestaan. Alle invloedsstapels worden met de rugzijde naar boven
(ietwat uitgewaaierd zodat iedere speler goed kan zien hoeveel kaarten elke stapel bevat) vóór de speler gelegd.
Zodra alle spelers hiermee klaar zijn, eindigt de planningsfase. Vanaf nu
mag iedere speler zijn eigen invloedsstapels op elk moment bekijken,
maar de samenstelling van de stapels mag niet meer worden gewijzigd.

Voorbeeld
Anne trekt eerst een 5, daarna een 2 en dan nog eens een 2.
Ze wil nog niet stoppen en trekt nog een 3. Ook nu is ze nog niet
tevreden en ze trekt een 6. Na een korte overweging besluit ze
om te stoppen. Zij heeft nu 5 invloedskaarten in haar hand.

Daarna verdeelt Anne haar kaarten in
vier stapels: de 3 en de 2 legt ze samen
in één stapel, de andere 3 kaarten legt
ze als aparte invloedsstapels voor zich
neer. Uiteraard had Anne ook een
stapel van 3 kaarten en een stapel van 2
kaarten kunnen vormen, of één stapel
van 5 kaarten of zelfs 5 stapels van
telkens 1 kaart ... enzovoort.
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2. ACTIEFASE
De actiefase bestaat uit 9 stappen, die op de rondestroken door de velden A tot I worden gekenmerkt:
Adel en kerk beïnvloeden
Een gilde beïnvloeden
Kooplieden beïnvloeden
Een gilde beïnvloeden
Kooplieden beïnvloeden

De rondenfiguur geeft aan welke stap momenteel
actueel is (aan het begin van de actiefase is dat
Kooplieden beïnvloeden stap A). Zodra een stap werd doorlopen, wordt de
rondenfiguur telkens 1 veld naar onder gezet en
Een kapel bouwen
dan wordt de volgende stap uitgevoerd.
Een gebouw bouwen
Zodra stap I werd uitgevoerd, wordt de rondenfiguur op veld A van de volgende ronde gezet en
wordt de actiefase beëindigd. De stappen worden
hieronder uitvoerig toegelicht.
Een gilde beïnvloeden

Algemene info over het beïnvloeden
De eerste 7 stappen A tot G verlopen identiek. Alleen in de gevolgen en uitwerkingen verschillen ze van elkaar.
De startspeler begint. Hij heeft de keuze, ofwel één van zijn invloedsstapels blootleggen ofwel passen.
Hierbij mag hij vrij kiezen welke stapel hij blootlegt. Aansluitend doen de andere spelers om de beurt (met de wijzers
van de klok mee) hetzelfde. Nadat iedere speler éénmaal aan de beurt is geweest, wordt een rangorde opgebouwd
naar de som van invloedspunten die werden blootgelegd.
Wie de meeste invloedspunten heeft blootgelegd, bekleedt plaats 1, de speler met de tweede meeste invloedspunten plaats 2 ... enzovoort. Bij een gelijke stand is die speler het best geplaatst die (in spelersvolgorde) het dichtst
bij de startspeler zit. De startspeler wint bij elke gelijke stand waarbij hij is betrokken. Een speler die heeft gepast,
gaat principieel met lege handen naar huis en mag in de actuele stap geen actie meer uitvoeren.
De speler op de eerste plaats wordt onmiddellijk nieuwe startspeler en neemt de startspelerfiguur (als alle spelers
hebben gepast, wijzigt de startspeler niet). Afhankelijk van de stap mogen nu 1, 2 of 3 spelers één of meerdere
acties uitvoeren. Na deze acties legt men zijn ingezette invloedskaarten terug in de doos.
UITZONDERING: Als iemand een invloedsstapel heeft blootgelegd, maar geen actie heeft verkregen, mag hij uit
deze stapel precies 1 kaart nemen en onder zijn voorraadstapel leggen. De overige kaarten gaan in de doos.
Alle invloedsstapels die tot het einde van een ronde niet werden ingezet, worden onbenut in de doos gelegd.

Anne
plaats 2

Marc
plaats 4

Carl
plaats 3

Herman
plaats 1

Voorbeeld
In een spel met vier spelers kunnen de spelers in stap B de gilde van de wijnboeren beïnvloeden.
Anne (oranje) is startspeelster. Zij legt een stapel met één kaart bloot met de waarde 5. Anne zet dus
in deze stap 5 invloedspunten in. Links van haar zit Marc (zwart) en hij legt een stapel met 2 kaarten
bloot, die samen 3 invloedspunten bevatten. Daarna volgt Carl (geel) die eerst denkt om te passen,
maar dan toch besluit om een stapel met 5 invloedspunten bloot te leggen. Als laatste is Herman
(groen) aan de beurt en hij legt een 6 bloot.
De volgorde wordt nu bepaald: Herman met 6 heeft de eerste plaats. Met elk 5 punten zijn Anne en
Carl gelijk, maar omdat Anne startspeelster is, heeft zij de betere plaats (2) en Carl krijgt plaats 3.
Marc bezet plaats 4. Herman neemt de startspelerfiguur. Hij moet in stap C als eerste beslissen
hoeveel invloedspunten hij wil inzetten.
Daarna voeren Herman, Anne en Carl hun acties uit (zie volgend voorbeeld). Marc gaat met lege
handen naar huis, hij legt de kaart met waarde 2 onder zijn voorraadstapel en de 1 in de doos.
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Adel en kerk beïnvloeden
De speler op plaats 1 zet 1 familielid op het adelsveld van het
raadscollege. De speler op plaats 2 zet 1 familielid op het kerkveld
van het raadscollege. De speler op plaats 3 blijft met lege handen achter.

Gildes beïnvloeden
De speler op plaats 1 mag in de desbetreffende gilde
een meester plaatsen, de speler op plaats 2 een
knecht en de speler op plaats 3 een leerjongen.
Alle andere plaatsen blijven met lege handen achter.
OPMERKING: In het spel met 3 vervalt de knecht !
Dat betekent dat de speler op plaats 2 een leerjongen
plaatst en plaats 3 niets krijgt.

Meester
Als meester mag men 3 verschillende acties uitvoeren:
- Plaats 1 familielid op het raadsveld van de desbetreffende gilde.
- Neem 1 goederenfiche van de desbetreffende gilde
uit de voorraad en leg die achter het zichtscherm.
- Plaats 1 familielid op een vrij veld van de desbetreffende gilde in het stadsgebied. Betaal hiervoor de
prijs die op dat veld is aangegeven in de vorm van
munten in de voorraad. Als de speler niet genoeg
munten heeft, kan hij deze actie niet kiezen.
Deze actie is vrijwillig, men kan eraan verzaken.

Knecht
Als knecht mag men 2 verschillende acties uitvoeren:
- Neem 1 goederenfiche van de desbetreffende gilde uit
de voorraad en leg die achter het zichtscherm.
- Plaats 1 familielid op een vrij veld van de desbetreffende
gilde in het stadsgebied. Betaal hiervoor de prijs die op
dat veld is aangegeven in de vorm van munten in de
voorraad. Als de speler niet genoeg munten heeft, kan hij
deze actie niet kiezen. Deze actie is vrijwillig, men kan
eraan verzaken.
Anne bezet plaats 2 en mag een knecht plaatsen. Zij neemt 1 goederenfiche ton uit de voorraad en plaatst 1 familielid op een
ander veld dan Herman, waarvoor zij (afhankelijk van het veld)
3 of 4 munten betaalt.

Leerjongen
Als leerjongen mag men 1 actie uitvoeren, die men kiest uit
2 mogelijkheden:
- Ofwel neemt men 1 goederenfiche van de desbetreffende gilde uit de voorraad en leg die achter het zichtscherm.
- Ofwel plaatst men 1 familielid op een vrij veld van de
desbetreffende gilde in het stadsgebied. Betaal hiervoor
de prijs die op dat veld is aangegeven in de vorm van
munten in de voorraad. Als de speler niet genoeg
munten heeft, kan hij deze actie niet kiezen.
Carl bezet plaats 3 en mag een leerjongen plaatsen. Hij verzaakt
aan het plaatsen van 1 familielid in het stadsgebied en kiest voor
de goederenfiche.

Kooplieden beïnvloeden
De speler op plaats 1 mag zoveel goederen als hij wil, in zijn
bezit, verkopen aan de kooplieden. Hij legt de goederen in de
algemene voorraad terug en ontvangt hiervoor de afgedrukte
waarde in munten uit de voorraad. Alle spelers vanaf plaats 2
blijven met lege handen achter.
AANDACHT: In stap G (niet in C en E !) plaatst de speler op
plaats 1 extra 1 familielid op het raadsveld van de kooplieden.

Voorbeeld
Herman bekleedt plaats 1 en mag een meester voor de
gilde van de wijnboeren plaatsen. Hij zet 1 lid van zijn
familie op het raadsveld van de wijnboerengilde. Daarna
neemt hij 1 goederenfiche met een vat uit de voorraad.
Tot slot zet hij 1 familielid op het afgebeelde veld in het
stadsgebied van de wijnboeren en betaalt 4 munten.

www.forumfederatie.be

Later in het spel heeft Anne een paar goederen achter haar
zichtscherm verzameld: 1 wapenuitrusting, 1 vat en ook
1 schoen. Zij slaagt erin de meeste invloedspunten bij de
kooplieden in te zetten. Zij legt de 3 goederen terug in de
voorraad en neemt in totaal 12 munten.
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Gebouw bouwen

Kapel bouwen
De speler wiens familielid op dit moment op het
kerkveld van het raadscollege staat, neemt 1 kapel
uit de voorraad en plaatst die op een vrij wit rond veld
naar keuze in het stadsgebied.

De speler wiens familielid op dit moment op het adelsveld
van het raadscollege staat, neemt het gebouw van deze
ronde en plaatst dit op een vrij bouwveld naar keuze.
De bouwvelden zijn de in totaal 7 lege plaatsen in het
stadsgebied..

Voorbeeld
Een familielid van Carl staat op het kerkveld. Daarom mag
Carl in deze ronde een kapel bouwen. Hij plaatst de kapel
op zo een manier dat 2 van zijn familieleden direct naast de
kapel staan.

Voorbeeld
Een familielid van Herman staat op het adelsveld (zie links).
Daarom mag Herman het gebouw van deze ronde bouwen,
een herberg. Hij plaatst de herberg op zo een manier dat 2
van zijn familieleden direct naast het gebouw staan.

3. RAADSCOLLEGEFASE
Iedere speler ontvangt zoveel prestigepunten als het
aantal van zijn familieleden in het raadscollege.
Bovendien ontvangt de speler die de meeste familieleden in het raadscollege heeft, 1 privilege en legt dit
achter zijn zichtscherm. Bij een gelijke stand ontvangen alle spelers die bij de gelijke stand zijn betrokken
elk 1 privilege.

Voorbeeld

Aan het einde van de eerste ronde ontvangen Anne en
Herman elk 2 prestigepunten, Carl en Marc elk 1.
Twee plaatsen zijn nog onbezet omdat deze gilden pas later
een meester aannemen. Anne en Herman ontvangen
bovendien nog 1 privilege extra.
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Het privilege
Privileges kan men in de volgende rondes inzetten.
Wanneer men in één van de stappen A - G van de
actiefase aan de beurt komt om te beslissen of men past
of welke invloedsstapel men blootlegt, mag men in de
plaats 1 privilege afgeven. De speler kan dan éénmaal
zijn beurt laten voorbijgaan zonder te passen en hij komt
nog een volgende keer aan de beurt, nadat alle andere
spelers een beslissing hebben genomen. In een stap
kunnen willekeurig veel privileges worden ingezet.

Voorbeeld
In een volgende ronde is Herman de startspeler als de gilde
van de smeden mag worden beïnvloed. Herman geeft 1 privilege af en laat zijn beurt voorbijgaan. Daarna komt Anne aan
de beurt en ook zij geeft een privilege af omdat zij niet vroeger
dan Herman een beslissing wil nemen. Marc legt als eerste een
invloedsstapel bloot, Carl past.
Nu komt Herman weer aan de beurt en geeft nog een privilege
af. Dan komt Anne weer aan de beurt, zij heeft geen privilege
meer en moet nu toch vóór Herman een beslissing nemen over
haar invloedspunten. Daarna legt Herman als laatste in deze
stap zijn invloedspunten bloot.
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EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt na de vijfde ronde. Nu ontvangen de spelers voor verschillende zaken prestigepunten:
¸ Elk eigen familielid in het stadsgebied levert de speler 1 prestigepunt op.
¸ Elke kapel levert de speler telkens 1 prestigepunt op voor elk van de eigen familieleden die op direct
aangrenzende velden staan.
¸ Elk gebouw levert de speler het aantal aangegeven prestigepunten op voor elk van de eigen familieleden die op
een veld horizontaal of verticaal direct aangrenzend aan het gebouw staan.
¸ Voor elk niet gebruikt privilege ontvangt de speler 1 prestigepunt.
¸ Voor elke, aan het einde van het spel, vervulde opdrachtkaart ontvangt de speler zoveel prestigepunten als op
de kaart wordt aangegeven. Deze punten kan men hoogstens één keer per kaart ontvangen, ook wanneer men
een kaart meermaals heeft vervuld.
¸ Voor elke, aan het einde van het spel, niet vervulde opdrachtkaart verliest de speler 3 prestigepunten.
Opdrachtkaarten kunnen niet tijdens het spel maar alleen aan het einde van het spel worden vervuld.
Een beschrijving van de opdrachtkaarten vindt men op pagina 10.
De speler met de meeste prestigepunten wint het spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers de speler die meer
familieleden in het stadsgebied heeft geplaatst. Bij een nieuwe gelijke stand zijn er meerdere winnaars.

Voorbeeld
Marc (zwart) ontvangt voor zijn 2 familieleden samen 2 prestigepunten. De kapel levert hem 1 extra prestigepunt.
Voor de herberg ontvangt Marc 4 punten. Ook Carl (geel) ontvangt 2 punten voor zijn figuren. De kapel levert hem extra
nog 2 punten omdat de beide familieleden direct aan de kapel grenzen. Herman (groen) ontvangt 3 punten voor zijn
familieleden. De herberg levert hem zelfs 8 punten op omdat zijn beide familieleden op twee direct aangrenzende velden
staan. De bron levert hem nog eens 3 punten. Anne (oranje) ontvangt 1 punt voor haar familielid. De herberg levert haar
geen punten op omdat haar familielid alleen diagonaal aangrenzend aan de herberg staat.
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OVERZICHT VAN DE OPDRACHTKAARTEN (deel 1)
Minstens 2 van de eigen
familieleden bevinden
zich op velden die horizontaal of verticaal direct
aan het afgebeelde gebouw grenzen.

3 van de eigen
familieleden bevinden
zich op velden van de
afgebeelde gilde in het
stadsgebied.

In het bezit van de startspelerfiguur.

Minstens 3 eigen familieleden bevinden
zich op velden, die diagonaal in één rij
direct aangrenzend zijn.

Minstens 2 van de eigen familieleden
bevinden zich op velden in de vier
hoeken aan de buitenmuur.

In het bezit van minstens 3 verschillende
goederen.

Minstens 1 eigen familielid bevindt
zich in het raadscollege op de velden
van adel en/of kerk.

In het bezit van munten met een hogere
totaalwaarde dan elke andere speler.
Bij een gelijke stand is de opdracht niet
vervuld.

Minstens 6 van de eigen familieleden
bevinden zich op velden die direct aan
de buitenmuur grenzen. Deze velden
moeten niet aan elkaar grenzen.

Bij 3 spelers: Minstens 4 eigen familieleden bevinden zich in het raadscollege.
Bij 4 spelers: Minstens 3 eigen familieleden bevinden zich in het raadscollege.
Bij 5 spelers: Minstens 2 eigen familieleden bevinden zich in het raadscollege.
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OVERZICHT VAN DE OPDRACHTKAARTEN (deel 2)
Minstens 3 eigen familieleden
bevinden zich op velden, die
horizontaal of verticaal in één rij
direct aangrenzend zijn.

Meer eigen familieleden in het
stadsgebied hebben dan elke
andere speler.
Bij een gelijke stand is de
opdracht niet vervuld.

4 eigen familieleden bevinden zich op
vier velden die direct aangrenzend zijn
en samen een vierkant vormen.

Minstens 3 eigen familieleden
bevinden zich op velden, die
horizontaal of verticaal direct aan
hetzelfde gebouw grenzen.
Het speelt hierbij geen rol om welk
gebouw het gaat.

Minstens 5 eigen familieleden
bevinden zich op velden die direct
aan een kapel grenzen.

Minstens telkens 2 van de eigen
familieleden bevinden zich op
velden van elk van de 5 gildes
in het stadsgebied.

Aan 4 of meer verschillende
gebouwen bevindt zich telkens
minstens 1 eigen familielid op een
horizontaal of verticaal direct
aangrenzend veld.

© vertaling: Herman BELLEKENS
herman.bellekens@skynet.be
5 mei 2012
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