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SPELREGELS TRIBUN 
PRIMUS INTER PARES 

Een spel van Karl-Heinz Schmiel 
Buigt u voor de tribuun, burgers van Rome. Rijk of arm, sterk 
of zwak, patriciër of plebejer, aanhoort de woorden van jullie 
tribuun! Want hij is één van jullie, hij is jullie brood, drinkt jullie 
water, zwaait met jullie zwaard, spreekt jullie taal en leeft jullie 
leven. Hij is diegene die jullie leidt en door jullie geleid wordt. 
Hij is één van jullie, maar hij is de tribuun – hij is de eerste 
onder zijn gelijken! 
Welkom in de metropool van de oudheid: Rome. Rome was 
2000 jaar geleden een stad vol leven wiens bewoners zo 
verschillend waren zoals men zich nauwelijks kan voorstellen –
en toch hadden ze allen iets gemeen – ze waren Romein. 
De spelers behoren telkens tot een grote en eerzuchtige 
Romeinse patriciërsfamilie en streven naar invloed en macht. 
Verschillende fracties van de stad controleren belangrijke 
domeinen van het openbare leven en slechts wie zich van hun 
steun kan verzekeren, kan op de belangrijkste ambten in de 
Republiek hopen. 
In het spel Tribuun gaat het juist daarom. Het is niet voldoende 
om tot tribuun benoemd te worden, je wil een hoger doel 
bereiken. Daarom probeer je jouw invloed op de Romeinse 
fracties te doen gelden en je doel te bereiken voor je 
concurrenten. Zullen de legioenen jouw kant kiezen, zal men 
jou met lauwerkransen eren, zal jij de gunst van de goden 
verkrijgen of zal je zelfs tot tribuun benoemd worden?  
Bereid je voor om je volgelingen in de straten van Rome te 
zenden om invloedrijke bondgenoten te winnen. – Het wordt 
tijd om geschiedenis te schrijven… 

SPEELMATERIAAL 
Voor het eerste spel moet je de speelkaartjes voorzichtig uit de 
stanskartons los maken. 

SPEELBORD (1x) 
Het speelbord is in 2 
gebieden onderverdeeld.  
Het gebied aan de bovenste 
rand toont de 7 Romeinse 
fracties.  
Het gebied daaronder beeldt 
de stad Rome met haar 
instellingen af. 

FRACTIEKAARTEN (100x) 
Dit zijn de speelkaarten van Tribuun.  
In deze spelregels worden zij voortaan 
kaarten genoemd. 
 
 
 
 
 

ZEGEVOORWAARDENKAARTEN (26x) 
Deze kaarten tonen de voorwaarden die een 
speler moet vervullen om te winnen.  
Er zijn bijzondere kaarten voor het spel met 
5 personen. 
 

BIJZONDERE KAARTEN (10x) 
Voor iedere speler is er een overzichtskaart 
die beschrijft hoe men de overwinningsvoor-
waarden kan bereiken. Bovendien is er een 
kaart voor de puntenwaarderingsvariant 
van het spel. 

KAARTJES TRIBUUN/SCHRIFTROL (6x) 
Deze marker heeft twee verschillende zijden.  
De marker staat voor het politieke succes in  
Tribuun. Je hebt voor Tribuun slechts 5 van deze 
markers nodig en kan er één als reserve uitsorteren. 

KAARTJES EEUWIGE GUNST VAN DE GODEN (6x) 
Deze markers staan voor de zegen van de goden, die 
een speler verdiend heeft. Je hebt voor Tribuun slechts 
5 van deze markers nodig en kan er één als reserve 
uitsorteren. 

KAARTJES TIJDELIJKE GUNST VAN DE GODEN (2x)
Deze marker is slechts een tijdelijke versie van de vorige 
marker. Je hebt voor Tribuun slechts één van de beide 
markers nodig en kan de andere als reserve uitsorteren. 

FRACTIEMARKERS (6 PER FRACTIE) 
Deze markers stellen de 7 fracties van Rome 
voor. Je hebt voor Tribuun slechts 5 van deze 
markers nodig en kan de zesde als reserve 
uitsorteren. 

SESTERTIEN 
Deze spelmarkers vormen de valuta in 
Tribuun; er zijn er van één, vijf en tien. 
 
 

LEGIOENEN 
Deze markers stellen de militaire ruggensteun 
voor die een speler verworven heeft. 
 
 

LAUWERKRANSEN 
Deze markers stellen de roem en eer voor die 
men in het spel kan winnen. Er zijn er van één 
en van vijf. 

FAMILIEKAART (5x) 
Voor elke speler is een familiekaart 
voorzien, die een overzicht geeft 
van de mogelijke aflopen van het 
spel en een aflegmogelijkheid voor 
zegevoorwaardenkaartjes biedt. 

SPEELFIGUREN (6 PER SPELERSKLEUR) 
Deze houten figuren stellen het personeel van 
een speler voor, die hij tijdens een spel Tribuun 
uitzendt om bondgenoten te vinden. 
 

PROCONSULFIGUUR (1x) 
Deze speelfiguur is in het begin neutraal en kan 
in de loop van het spel door verschillende spelers 
gecontroleerd worden. 
 

STARTSPELERMUNT (1x) 
Deze houten munt ontvangt de startspeler van 
een speelronde. 

STRIJDWAGEN (2x) 
De onderdelen van de 
strijdwagen moeten nog 
geassembleerd worden. 
Zet de delen in elkaar zoals 
op de afbeelding is 
aangegeven. Indien er bij 
het bouwen iets fout moest 
gaan, heb je nog een 
tweede strijdwagen als 
reserve.  
Voor een spel Tribuun heb 
je slechts één strijdwagen 
nodig en je kan de tweede 
als reserve opzij leggen. 
 
 
TIP 
Met een beetje lijm kan je 
de onderdelen van de 
strijdwagen ook definitief 
vast zetten. 
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SPELOPBOUW 
1. Het speelbord wordt op tafel gelegd zoals op de afbeelding te zien is.

• Telkens 1 lauwerkrans wordt op de daarvoor voorziene plaats van 
de fractievelden op het speelbord gelegd. 

• De overige lauwerkransen worden op de overwinningszuil gelegd. 
• De legioenen worden naast het speelbord gelegd. 
• De fractiemarkers worden per fractie gesorteerd en als stapel op 

de daarvoor voorziene plaats op de fractievelden gelegd. 
• De sestertiën worden op een stapel naast het speelbord gelegd. 
• De kaartjes “Schriftrol/Tribuun”, de kaartjes “Eeuwige gunst van de 

goden” en het kaartje “Tijdelijke gunst van de goden”, de strijd-
wagen en de proconsulfiguur worden naast het speelbord gelegd. 

2. Iedere speler kiest een kleur en krijgt de overeenkomstige 
 speelfiguren; het aantal varieert naargelang het aantal spelers: 
 - bij 2 of 3 spelers: 6 speelfiguren 
 - bij 4 spelers: 5 speelfiguren 
 - bij 5 spelers: 4 speelfiguren 
3.  Iedere speler krijgt de familiekaart van zijn speelkleur. 
4.  De kaarten worden gesorteerd in fractiekaarten, overzichtskaarten 
 van de zegevoorwaarden en zegevoorwaardenkaarten. Iedere speler 
 krijgt een overzichtskaart van de zegevoorwaarden. 
5.  De fractiekaarten worden grondig geschud en als verdekte stapel 
 (voorraadstapel) klaar gelegd. 
6.  Iedere speler krijgt nu 6 kaarten van de voorraadstapel. Daarvan 
 moet ieder er onmiddellijk 2 uitkiezen die hij verdekt weer aflegt.  
 Deze kaarten worden dan in de voorraadstapel gemixt. 

 
7.  Nu worden de zegevoorwaardenkaarten uitgekozen 

 (je kan ze ook bij toeval trekken). Iedere speler krijgt 
dan een versie van de uitgekozen zegevoorwaarden-
kaart, die hij naast zijn familiekaart neerlegt.  
De overige zegevoorwaardenkaarten worden in dit 
spel niet meer gebruikt. 

 BELANGRIJK 
 Voor een spel met 5 spelers zijn er speciale 
 zegevoorwaardenkaarten. 
8.  Een startspeler wordt aangeduid. Hij ontvangt de 
 startspelermunt. Hij krijgt 12 sestertiën, de tweede 
 speler krijgt 13 sestertiën, de derde 14 ... enzovoort. 
 
TIP 
Indien nodig krijgt iedere speler bijkomend de zegevoor-
waardenkaart voor het puntenspel, dat aan het einde van 
het spel nodig is wanneer meerdere spelers tegelijkertijd 
de benodigde zegevoorwaarden bereiken. 
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DOEL VAN HET SPEL 
Bij het begin van een spel Tribuun kiezen (of trekken) de spelers een 
zegevoorwaardekaart. Deze zegevoorwaardenkaart geeft aan hoeveel 
van de vermelde zegevoorwaarden vervuld moeten zijn om te winnen. 
Voor alle spelers gelden dezelfde zegevoorwaarden. 
Al naargelang welke kaart gekozen wordt en hoeveel spelers 
deelnemen varieert het aantal benodigde zegevoorwaarden. 
 

BELANGRIJK 
Vier van de verschillende zegevoorwaardenkaarten zijn bedoeld voor 
een spel met 2 – 4 spelers en twee van de zegevoorwaardenkaarten 
zijn uitsluitend voor een partij met 5 spelers ontworpen. Daarbovenop 
zijn er nog de puntenwaarderingskaarten, die bij elk aantal spelers 
gebruikt kan worden. 
 

VERLOOP VAN HET SPEL 
Tribuun wordt in ronden gespeeld. In een speelronde worden steeds de 
zes volgende fasen uitgevoerd. De spelersvolgorde die bepaald wordt 
door de startspeler, is echter enkel in fase 2 (speelfiguren zetten) van 
belang. 
Fase 1: kaarten klaarleggen 
Fase 2: speelfiguren zetten 
   • gebieden 
   • fracties 
   • geldschaal 
Fase 3: gebieden benutten 
Fase 4: fracties overnemen 
Fase 5: bekwaamheden van de fracties benutten 
Fase 6: veiling van de strijdwagen. 
 

Wanneer alle 6 fasen gespeeld zijn, wisselt de startspeler met de 
wijzers van de klok en begint een nieuwe ronde. Dit gaat zolang door tot 
een speler aan de vereiste zegevoorwaarden voldaan heeft. 

FASE 1: KAARTEN NEERLEGGEN 
In deze voorbereidingsfase worden kaarten van de voorraadstapel, die 
de spelers dan in fase 3 (gebieden benutten) kunnen verwerven, 
toevallig op het speelbord klaargelegd. Niettemin moeten de kaarten bij 
de verschillende gebieden op een andere manier klaargelegd worden. 
De kaarten worden door de speler klaargelegd die het meest met het 
spel vertrouwd is. Op het speelbord markeert het lichte marmer de 
kaartvelden waarop de kaarten open gelegd worden en de donkere 
marmer de kaartenvelden waarop de kaarten verdekt gelegd moeten 
worden. De kaarten worden in volgorde van de nummering van de 
gebieden van het speelbord gelegd. 
I. Thermen (op elk kaartenveld 1 kaart open klaarleggen) 
II. Forum Romanum (op elk kaartenveld 1 kaart open klaarleggen) 
III. Latrine (1 kaart verdekt klaarleggen) 
IV. Curia (op elk van de 3 kaartenvelden worden telkens zo lang 
 kaarten open gelegd tot de gezamenlijke waarde van de (daar 
 liggende) kaarten 5 of meer is. 
 Uitzondering: wanneer een aanvoerder gelegd wordt, worden er 
 geen kaarten meer toegevoegd aan dit kaartenveld. 

 
V. Atrium Auctionorum (1 verdekte kaart op elk van 
 de 3 kaartenvelden klaarleggen) 
VI. Catacomben (5 kaarten als verdekte stapel 
 klaarleggen) 
VII. Pantheon (1 kaart verdekt klaarleggen) 
VIII. Overwinningszuil (geen kaart) 
 

TIP 
Wanneer er geen kaarten meer in de voorraadstapel 
beschikbaar zijn, wordt de aflegstapel geschud en vormt 
de nieuwe voorraadstapel. 

GROTE CESUUR 
Wanneer zich in de loop van het spel de situatie voordoet 
dat er geen kaarten meer zijn voor de voorraadstapel en 
ook de aflegstapel voor het aanvullen van de 
voorraadstapel opgebruikt is, komt het tot grote cesuur. 
Deze kan optreden bij het vervolledigen van de etalage, 
maar ook bijvoorbeeld bij het gebruiken van de 
fractiebekwaamheden. 
Spelers die meer dan 7 kaarten in de hand houden, 
moeten onmiddellijk alle overtollige kaarten uit de hand 
afleggen (zij mogen de weg te werpen kaarten kiezen). 
Verder moeten de beide laagste kaarten van elke open 
liggende fractie liggen verwijderd en weggeworpen 
worden, in zoverre de fractie uit vier of meer kaarten 
bestaat. Bij fracties met 3 kaarten moet slechts één kaart 
weggeworpen worden. Bij fracties met 2 kaarten moet 
geen kaart weggeworpen worden. 

Titel voor een beter onderscheid van  
de zegevoorwaardenkaarten.  
Iedere speler ontvangt kaarten  
van dezelfde soort. 
 
De zandloper geeft aan hoe lang een spel 
Tribuun met de uitgekozen zegevoor-
waardenkaart duurt. Rood wijst op een 
lange, geel op een middelmatige en groen 
op een kortere partij.  
Dit is echter slechts een richtwaarde. 

Aanduiding van het benodigde 
aantal zegevoorwaarden, 
afhankelijk van het aantal 
spelers. 
 
 
Zegevoorwaarden 
 
De aanduiding “verplicht” wijst 
erop dat deze zegevoorwaarde 
alleszins vervuld moet worden 
om te winnen. 
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FASE 2: SPEELFIGUREN ZETTEN 
BELANGRIJK 
Het speelbord is onderverdeeld in 8 gebieden, die met een 
Romeins cijfer gemarkeerd zijn. Wanneer in deze spelregels 
over een gebied gesproken wordt, dan wordt daarmee het 
volledige complex bedoeld, inclusief al zijn kaarten- en 
zetvelden. 

Nu begint de zetfase. Om de beurt, beginnend met de startspeler, 
plaatsen de spelers telkens één van hun speelfiguren op één van 
de zetvelden van het speelbord. Dit verloopt met de wijzers van de 
klok tot alle speelfiguren ingezet werden.  
Op elk zetveld mag steeds slechts één speelfiguur gezet worden. 
In het geval van het pantheon moet het inzetten van een speel-
figuur bovendien ook nog aan een voorwaarde voldoen 
(zie uitzondering II in volgend onderdeel). 
Daarbij hebben de spelers volgende mogelijkheden: 

ZETTEN OP HET ZETVELD VAN EEN GEBIED 
Wanneer een speler een speelfiguur zet op het zetveld behorende 
bij een kaartenveld, dan verzekert hij voor zich de toegang tot de 
aldaar liggende kaart(en). Dit is vaak verbonden met de betaling 
van sestertiën of het afleggen van handkaarten. Op enkele 
uitzonderingen na wordt het aan de speler overgelaten op welk veld 
en in welk gebied hij zijn speelfiguur zet. De gebieden en hun 
functies worden uitvoerig en afzonderlijk verklaard in volgend 
hoofdstuk. De ingezette speelfiguren worden verder in fase 3 
benut. Buiten het zetten van de speelfiguren gebeurt in de 
gebieden verder niets. Er zijn slechts twee uitzonderingen. 
UITZONDERING I: ATRIUM AUCTIONORUM 
Bij het Atrium Auctionorum liggen alle kaarten verdekt.  
Wanneer een speler de eerste speelfiguur inzet, dan draait hij twee 
willekeurige kaarten van de drie onmiddellijk om. Wanneer een 
tweede speler zijn speelfiguur op het tweede, nog vrije zetveld, 
plaatst, dan wordt ook de laatste kaart omgedraaid. Het benutten 
van het gebied vindt in fase 3 (gebied benutten) plaats. 
BELANGRIJK 
In het Atrium Auctionorum mag een speler niet beide zetvelden met 
een speelfiguur van zijn kleur bezetten Dit is niet toegestaan! 
UITZONDERING II: PANTHEON 
Het pantheon is het enige gebied waarvoor de speler een 
voorwaarde moet vervullen om daar zijn speelfiguur in te zetten. 
Enkel spelers die reeds de fractiemarker van de Vestaalse 
maagden bezitten mogen hier een speelfiguur inzetten. Wanneer 
zulk een speler zijn speelfiguur op een zetveld van het Pantheon 
plaatst, dan mag hij (en enkel hij) onmiddellijk de daar verdekt 
liggende kaart bekijken. 
BELANGRIJK 
Principieel mogen de spelers ook meerdere speelfiguren in 
hetzelfde gebied inzetten. Echter slechts één speelfiguur per 
zetveld en natuurlijk enkel wanneer in het gebied nog zetvelden vrij 
zijn. 

ZETTEN OP HET ZETVELD VAN DE FRACTIES 
Een speler kan zijn speelfiguur ook op één van beide zetvel-
den van een fractie plaatsen. Hij kan weliswaar niet op een 
fractie zetten die hij reeds controleert. Wanneer een speler 
zijn speelfiguur ingezet heeft, kondigt hij daarmee aan dat hij 
deze fractie wenst over te nemen. Wanneer tot nu toe nog 
geen speelfiguur bij de begeerde fractie gezet werd, dan moet 
de speler zijn speelfiguur op het eerste zetveld van de fractie 
zetten (1). Enkel indien reeds een speelfiguur het eerste 
zetveld bezet had, zet de speler zijn speelfiguur op het tweede 
zetveld van deze fractie (2). Overname van een fractie gebeurt 
in fase 4 (Fractie overnemen). 
BELANGRIJK 
Iedere speler mag enkel één van beide zetvelden met een 
speelfiguur van zijn kleur bezetten, nooit beide! Maar men kan 
natuurlijk speelfiguren op verschillende fractie-zetvelden 
inzetten, zodat de overname van meerdere fracties in een 
ronde mogelijk is. 

Op de familiekaarten, die iedere speler krijgt, 
bevindt zich naast een overzicht van de functies 
van de gebieden en een opsomming van de 
fractiebekwaamheden, ook nog aflegvelden voor 
de in het spel gewonnen speelmarkers. 
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TIP 
Bij thermen, Forum Romanum 
en Curia kunnen alle spelers 
principieel tegelijkertijd hun 
ingezette speelfiguren 
benutten. Het kan echter 
noodzakelijk worden dat dit 
volgens een bepaalde volgorde 
geschiedt. Dit is bijvoorbeeld 
relevant wanneer een speler 
niet genoeg sestertiën heeft 
om alle kaarten waarvoor hij 
een speelfiguur ingezet heeft, 
te betalen. Dan geldt de regel 
dat de volgorde in dit gebied 
eerst van links naar rechts en 
dan van boven naar onder 
verloopt. 

III. LATRINE 
De speler die dit zetveld bezet heeft, draait nu de verdekt 
liggende kaart om. Hij heeft nu 2 mogelijkheden. 
I. Hij kan zich nu de (afgedrukte) getallenwaarde van de 

omgedraaide kaart in sestertiën laten uitbetalen uit de 
algemene voorraad en de kaart op de aflegstapel leggen. 

II.  Hij kan de omgedraaide kaart voor de (afgedrukte) 
getallenwaarde kopen door het overeenkomstig aantal 
sestertiën in de algemene voorraad te leggen en de kaart 
in de hand te nemen. 

 

TIP 
Een aanvoerder ‘wandelt’ voor 0 sestertiën naar de hand van 
de speler. 

Marc heeft één van zijn speelfiguren in fase 2 op het zetveld van de 
latrine geplaatst. In fase 3, wanneer de latrine benut wordt, draait 
Marc de enige kaart bij de latrine om. Het is een plebejer met 
waarde 6. Marc kan nu de plebejer behouden en daarvoor 6 
sestertiën aan de algemene voorraad betalen of hij kan de plebejer 
wegleggen en daarvoor 6 sestertiën krijgen. Omdat Marc juist krap 
bij kas zit, legt hij de plebejer met waarde 6 op de aflegstapel en 
neemt 6 sestertiën uit de algemene voorraad. 

ZETTEN OP MUNTSCHAAL 
In de muntschaal staan een grote munt en enkele kleine 
munten afgebeeld. Wanneer een speelfiguur op de grote munt 
gezet wordt, krijgt de betreffende speler onmiddellijk 7 
sestertiën uit de algemene voorraad. Daarmee is de grote munt 
weggegeven. Toch kunnen nog een willekeurig aantal 
speelfiguren (ook meerdere per speler) in de muntschaal gezet 
worden. Voor elke daar ingezette speelfiguur krijgt de huidige 
speler onmiddellijk 5 sestertiën uit de algemene voorraad. 

FASE 3: GEBIEDEN BENUTTEN 
Nadat alle spelers hun speelfiguren ingezet hebben, begint nu het 
benutten. In deze fase worden de gebieden op het speelbord 
benut. Daarbij worden de gebieden in volgorde van de Romeinse 
cijfers afgewerkt. Wanneer een gebied benut is, krijgen de speler 
hun aldaar geplaatste speelfiguren terug. Wanneer zetvelden 
onbezet zijn, worden de daar liggende kaarten na het benutten van 
het gebied onmiddellijk op de aflegstapel gelegd. 
 

TIP 
Principieel is er geen kaartenlimiet. De spelers kunnen dus een 
willekeurig aantal handkaarten hebben. Uitzondering: zie grote 
cesuur onder fase 1 (kaarten neerleggen). 
 

I. THERMEN 
Spelers die hier een speelfiguur op een zetveld gezet hebben, 
moeten nu voor elk van hun speelfiguren in de thermen 1 sestertie 
aan de voorraad betalen en krijgen de aan het zetveld 
aangrenzende kaart in de hand. 
 

II. FORUM ROMANUM 
Spelers die hier een speelfiguur op een zetveld gezet hebben, 
moeten nu voor elk van hun speelfiguren op het Forum Romanum 
3 sestertiën aan de voorraad betalen en krijgen de aan het zetveld 
aangrenzende kaart in de hand. 
 

TIP 
Kan een speler de kosten voor een kaart niet betalen, dan krijgt hij 
die kaart eenvoudigweg niet en de speelfiguur werd daar 
tevergeefs geplaatst. Dit geldt natuurlijk ook voor de thermen. 

Carl heeft zich met zijn gele speelfiguur verzekerd van 7 sestertiën, die 
hij ook onmiddellijk na het zetten van de speelfiguur ontvangen heeft. 
Marc heeft in de loop van fase 2 twee van zijn rode speelfiguren op de 
muntschaal ingezet. Ook hij heeft telkens onmiddellijk zijn 5 sestertiën 
genomen, zodat hij in totaal 10 sestertiën gekregen heeft, die hij nu 
direct in fase 3 kan gebruiken om kaarten te verwerven in de afzonder-
lijke gebieden, in zoverre hij ook daarvoor speelfiguren ingezet heeft. 
Anne heeft ten slotte eveneens met haar witte speelfiguur 5 sestertiën 
veroverd. 



© Marc BELLEKENS - Anne VAN DEN BERGH TRIBUN - 7 / 16 - 
 www.forumfederatie.be 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CURIA 
Spelers die hier een speelfiguur op een zetveld geplaatst 
hebben, kunnen nu per speelfiguur een willekeurige handkaart 
afleggen en krijgen daarvoor de aan het zetveld aangrenzende 
kaart(en) in de hand. 
 

TIP 
Kan of wil een speler geen kaart afleggen, krijgt hij geen 
kaarten en de speelfiguur werd tevergeefs ingezet. 

V. ATRIUM AUCTIONORUM 
 

BELANGRIJK 
Zodra een speler in fase 2 (speelfiguren inzetten) een 
speelfiguur op het eerste veld van het Atrium Auctionorum 
zet, worden onmiddellijk twee willekeurige van de drie 
kaarten open gelegd. Wanneer een tweede speelfiguur op 
het tweede veld gezet wordt, dan wordt onmiddellijk ook de 
kaart van het laatste kaartenveld omgedraaid. 
 

SITUATIE I 
Blijft het tweede zetveld vrij, krijgt de bezitter van de 
speelfiguur op het eerste zetveld in de huidige benuttingfase 
de beide open liggende kaarten voor 1 sestertie in de hand. 
De verdekt liggende kaart wordt op de aflegstapel gelegd. 
 

SITUATIE 2 
Wanneer beide zetvelden bezet zijn, volgt er een veiling.  
De beide deelnemende spelers bieden verdekt tegen elkaar. 
Daarvoor nemen zij zoveel sestertiën in een vuist als de drie 
openliggende kaarten voor hen waard zijn en houden de 
gesloten vuist in het midden. Nu openen beide spelers de 
vuist. Wie meer sestertiën geboden heeft, ontvangt de drie 
openliggende kaarten in de hand. De verliezer krijgt evenwel 
de sestertiën van de overwinnaar (en behoudt ook zijn eigen 
bod). 
Bij een gelijke stand krijgt steeds de speler op het veld met 
nummer 1 de kaarten. 
 

TIP 
Het is natuurlijk zinvol om tijdens het bieden zijn overige 
sestertiën verborgen te houden. 
 

VI. CATACOMBEN 
In de catacomben liggen 5 verdekte kaarten om uit te 
kiezen. De speler die het zetveld “4” bezet, mag de kaarten 
bekijken. Hij kan tegen betaling van 4 sestertiën één kaart 
kopen en in de hand nemen. Dan volgt de speler op het 
zetveld “3”. Hij kan voor 3 sestertiën één van de overige 
kaarten verwerven. Vervolgens volgt de speler op het 
zetveld “2”, die voor 2 sestertiën één van de  resterende 
kaarten kan kopen. Wanneer een speler geen van de 
kaarten wil nemen, dan moet hij ook niets betalen. 

Carl speelt geel. Hij besluit om in fase 2 één van zijn speelfiguren op het Atrium Auctionorum te plaatsen. Omdat hij de eerste is, die 
hier zijn speelfiguur inzet, plaatst hij zijn speelfiguur op het zetveld met nummer 1 en draait dan de verdekte kaarten op twee kaartvel-
den naar keuze om. Hij draait een senator en een pretoriaan om. Wanneer  in de zetfase geen andere speler aanspraak maakt op het 
tweede zetveld van het Atrium Auctionorum, kan Carl beide kaarten in de 3de fase voor slechts 1 sestertie kopen. Herman speelt groen 
en wil niet dat Carl er zo goedkoop vanaf komt. Daarom zet hij één van zijn speelfiguren op het zetveld met de nummer 2 wanneer hij 
aan de beurt is. Hij draait dan onmiddellijk de derde, nog verdekt liggende kaart om – die in dit geval een Vestaalse maagd is. Nu 
moeten Carl en Herman in fase 3 een geheim bod doen voor deze kaarten. Beiden nemen hun sestertiën ongezien voor de tegenstander 
en beslissen hoeveel ze voor de drie kaarten willen bieden. Dan houden beiden hun bod in een gesloten vuist boven de tafel en openen 
tegelijkertijd hun hand. Carl heeft 9 sestertiën geboden, Herman slechts 5. Daarmee heeft Carl deze actie gewonnen. Hij neemt de drie 
kaarten en geeft Herman zijn bod. Herman heeft weliswaar geen kaarten bemachtigd, maar is wel 9 sestertiën rijker! 

Herman heeft in fase 2 telkens één van zijn groene speelfiguren 
op het eerste en derde zetveld van de Curia geplaatst, op het 
tweede zetveld heeft Carl zijn gele figuur geplaatst. In fase 3 
legt Herman nu eerst voor de kaarten op veld 1 een kaart af. 
Hij kiest een willekeurige van zijn handkaarten om af te leggen 
en neemt daarvoor de beide kaarten op veld 1. Nu legt Carl 
één van zijn handkaarten af en krijgt daarvoor de drie kaarten 
van veld 2: een goede ruil! Ten slotte is Herman nogmaals aan 
de beurt. Hij legt de gladiator met waarde 1, die hij voordien 
van veld 1 genomen heeft, af, omdat die voor hem sowieso geen 
nut heeft en neemt daarvoor de senator. Gelukkig voor Herman
wordt de Curia van links naar rechts benut, zodat hij de 
overbodige gladiator dadelijk weer zinvol kon inzetten om de 
gewenste senator te verkrijgen. 
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BELANGRIJK 
Alle sestertiën die de spelers hier betalen worden op het 
aparte muntveld van de catacomben gelegd en niet zoals 
anders in de algemene voorraad!  
De speler die de gladiatoren controleert kan deze eventueel 
later opvragen. Doet hij dit niet, blijven de sestertiën in de 
catacomben liggen en kunnen ze zich daar ophopen.  
De speler, die de gladiatoren controleert, kan ze in een latere 
ronde opeisen. 
 

TIP 
Wanneer niet alle velden bezet zijn, worden deze gewoon 
oversprongen. Daardoor kan het zijn dat een speler op het 
zetveld “2” uit alle 5 kaarten kan kiezen. 
 

VII. PANTHEON 
 

BELANGRIJK 
Wanneer een speelfiguur op één van de pantheon-zetvelden 
wordt gezet, mag de speler onmiddellijk (dus reeds in de 
zetfase) de verdekte kaart bekijken. Een speler kan enkel één 
van de beide velden bezetten! Enkel spelers die reeds een 
fractiemarker van de Vestaalse maagden bezitten, mogen 
hier speelfiguren inzetten. Enkel wie een speelfiguur in het 
pantheon heeft staan, kan de goden een offer brengen. 
 

Anne heeft in de vorige ronde de fractiemarker van de 
Vestaalse maagden verkregen. Zij zou graag de eeuwi-
ge gunst van de goden bekomen en zet daarom in fase 2 
één van haar speelfiguren op het pantheon. Zij mag nu 
onmiddellijk de kaart op het pantheon bekijken. Daarbij 
moet zij echter erop letten dat niemand anders de kaart 
kan bekijken. In dit geval is het een pretoriaan. Zij gaat 
na van welke fractie deze kaart is. In fase 3 wordt de 
kaart voor iedereen zichtbaar omgedraaid. Nu moet 
Angela een pretoriaan uit haar hand afleggen, wanneer 
zij de eeuwige gunst van de goden wil; de kaartenwaar-
de speelt geen rol. Zij legt een pretoriaan af en ont-
vangt onmiddellijk het kaartje eeuwige gunst van de 
goden. 

Carl (geel) en Herman (groen) hebben in de 2de fase beiden een 
speelfiguur op de zegezuil geplaatst. In de 3de fase, wanneer de 
gebieden gewaardeerd worden, moeten zij nu telkens twee kaarten 
van een fractie afleggen om 1 lauwerkrans te bekomen. Carl legt 
verdekt twee senatoren met de waarde 6 en 4 af. Herman heeft twee 
legaten met kaartenwaarde 4 en 2. Omdat de som van de waarden 
van Carls kaarten 10 bedraagt, die van Herman slechts 6, krijgt 
Carl 2 lauwerkransen, omdat het hij het kaartenpaar met de hoogste 
waarde afgelegd heeft. Herman krijgt slechts 1 lauwerkrans. 

Marc heeft in fase 2 twee van zijn rode speel-
figuren op de zetvelden van de catacomben 
gezet. Anne heeft eveneens één van haar witte 
speelfiguren daar ingezet. In fase 3 mag Marc 
als eerste de kaartenstapel met vijf verdekte 
kaarten nemen en er één kaart voor zich uitzoe-
ken. Nadat hij de kaart gekozen heeft, legt hij 4 
sestertiën daarnaast in het Colosseum. Nu is 
Anne aan de beurt om een kaart uit te zoeken. 
Zij vindt echter niet wat zij zoekt en besluit 
geen kaart te kiezen. Zij legt aldus ook geen 
sestertiën in het Colosseum. Marc heeft nog 
steeds vier kaarten om uit te kiezen, kiest 
opnieuw een kaart uit en betaalt 2 sestertiën in 
het Colosseum. Daarmee zijn de catacomben 
benut. In fase 5 (fractiebekwaamheden 
benutten) kan de speler, die de gladiatoren 
controleert, de sestertiën uit het Colosseum 
nemen. Toevallig is dat op dit moment Marc, 
zodat hij zijn 6 betaalde sestertiën weer terug 
kan krijgen. 

In de huidige benuttingsfase wordt de verdekte 
kaart omgedraaid. Spelers met een speelfiguur 
in het pantheon moeten voor hun offer een kaart  
van dezelfde fractie (echter willekeurige getallenwaarde) 
afleggen. Wanneer een speler geen kaart van deze fractie 
kan afleggen, dan moet hij afzien van het offer. 
Spelers die met succes geofferd hebben, ontvangen het 
kaartje “Eeuwige gunst van de goden”. Wanneer zij het 
kaartje “Tijdelijke gunst van de goden” bezitten, moeten zij 
het nu afgeven. 

VIII. ZEGEZUIL 
Op de zegezuil liggen geen kaarten. Wie hier een speel-
figuur heeft neergezet, kan 2 kaarten van dezelfde fractie 
(willekeurige getallenwaarde) uit de hand op de aflegstapel 
leggen en daarvoor een lauwerkrans bij zich nemen. 
Alle spelers met speelfiguren op de zegezuil leggen hun 
kaartenpaar in eerste instantie verdekt voor zich neer en 
draaien ze dan tegelijkertijd ieder voor zich om. De speler 
die daarbij alleen de hoogste gezamenlijke getallenwaarde 
neergelegd heeft, ontvangt nog een extra lauwerkrans. 
TIP 
Wanneer slechts één speler een speelfiguur op de zegezuil 
gezet heeft, krijgt hij de extra lauwerkrans omdat hij 
daardoor ook het hoogste kaartenpaar neergelegd heeft. 
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TIP: De spelers mogen hier ook meerdere speelfiguren 
plaatsen en overeenkomstig ook meerdere kaartenparen 
afleggen om lauwerkransen te bekomen. Slechts één 
kaartenpaar kan het hoogste zijn! 
Deze fase eindigt ermee dat de spelers hun speelfiguren, die ze 
op de muntschaal gezet hebben, terug krijgen. De speelfiguren 
op de zetvelden van de gebieden van het speelbord moeten 
ondertussen trouwens weer terug genomen zijn, want dat 
gebeurt onmiddellijk na het benutten van de afzonderlijke 
gebieden. 

FASE 4: FRACTIE OVERNEMEN 
In deze fase nemen de spelers de controle over van die fracties 
waaraan zij een speelfiguur geplaatst hebben. Hierbij geldt er 
een vastgestelde volgorde volgens dewelke de fracties 
afgewerkt worden. Er wordt steeds met de gladiatoren 
begonnen en met de senatoren geëindigd. Spelers kunnen ook 
meerdere fracties in deze fase overnemen, wanneer zij 
meerdere van hun speelfiguren op verschillende fractie-
zetvelden ingezet hebben. 
Wanneer een speler zijn speelfiguur bij een fractie, die aan de 
beurt is, gezet heeft, kan hij nu deze fractie overnemen. 
Daarvoor moet hij minstens twee kaarten van deze fractie uit 
zijn hand voor zich neerleggen. 
Wanneer een andere speler tot heden de controle over deze 
fractie (uit de vorige ronde) had, moet de speler die kaarten 
aflegt aan één van twee voorwaarden voldoen om de fractie 
over te nemen: 
a) de som van de getallenwaarde van zijn neergelegde 

kaarten moet hoger zijn dan de som van de 
getallenwaarde van de kaarten van de medespeler; daarbij 
is het aantal kaarten niet relevant! 

 of 
b)  er moeten in totaal meer kaarten zijn dan de medespeler 

heeft gespeeld; in dit geval is de som van de 
getallenwaarde niet relevant! 

Wanneer de speler één van de voorwaarden vervult, werpt de 
speler die tot dan controleerde, zijn afgelegde fractiekaarten af. 
De fractie behoort vanaf dan aan zijn nieuwe bezitter.  
Deze krijgt onmiddellijk: 
1. De start-lauwerkrans van de fractie (enkel voor zover het 

om een eerste overname gaat, d.w.z. dat de fractie tot dan 
toe nog door niemand gecontroleerd werd); 

2. Een fractiemarker van de overgenomen fractie (wanneer hij 
er nog geen van deze fractie bezit); 

3. Het overnamevoordeel van de fractie (op de kaart 
afgedrukt en als bijlage bij de spelregels samengevat). 

BELANGRIJK: Enkel in deze fase kunnen kaarten uitgespeeld 
worden. Wanneer een speler eenmaal een fractie neergelegd 
heeft, kan hij geen kaarten meer bij deze fractie aanleggen 
(ook niet in latere ronden). 
BELANGRIJK: De bekwaamheid van de fractie kan de speler 
pas in de volgende fase inzetten! 
BELANGRIJK: De start-lauwerkrans, die bij het begin van het 
spel op elke fractie gelegd werd, ontvangt telkens slechts de 
eerste speler, die een bepaalde fractie overneemt. 
TIP: Slechts die fracties, die moeten overgenomen worden (met 
speelfiguren bezet zijn), zijn in deze fase van belang; alle 
andere fracties slaan deze fase over. 
Er kunnen 2 speelfiguren van een verschillende kleur op een 
fractie gezet worden. Daardoor komt het tot een conflict omdat 
twee spelers een en dezelfde fractie willen overnemen. Hierbij 
is het van belang welke speler op het 1ste zetveld van een 
fractie staat, dus de eerste aanspraak heeft. De speler op de 
tweede positie legt als eerste zijn kaarten neer. Hij moet, zoals 
bij elke normale overname, één van beide overnamevoorwaar-
den vervullen, indien de fractie door een andere speler gecon-
troleerd wordt. In het geval van een “eerste overname” moet hij 
respectievelijk 2 of meer kaarten van de fractie neerleggen.  
De speler op het eerste fractie-zetveld kan daarna eveneens 
zijn kaarten neerleggen, wanneer hij in staat is, de zojuist afge-
legde kaarten van zijn tegenstander volgens één van beide 
overnamevoorwaarden te overtreffen. Kan hij dit niet, moet hij 
zijn kaarten niet neerleggen en de speler op het tweede fractie-
zetveld heeft de fractie succesvol overgenomen.  

Wanneer de speler op het eerste fractie-zetveld echter een 
“betere” etalage kan presenteren, dan neemt hij daarmee de 
fractie succesvol over. De speler op het tweede fractie-zet-
veld moet nu één van zijn afgelegde kaarten op de afleg-
stapel werpen en mag de rest weer in de hand nemen.  
In het geval van een “eerste overname” krijgt de succesvolle 
speler ook de start-lauwerkrans van de fractie. 
BELANGRIJK: De speler op het tweede fractie-zetveld mag 
ze ook knijpen en afstand doen van een overnamepoging. 
Dit heeft geen verder gevolg. 
TIP: De speler op het eerste fractie-zetveld moet de etalage 
van de speler op het tweede fractie-zetveld overtreffen om 
de fractie over te nemen (wanneer de eerste kaarten 
neergelegd heeft). De etalage van de oorspronkelijke 
bezitter van de fractie is in dit speciale geval niet relevant. 

FASE 5: FRACTIEBEKWAAMHEDEN 
BENUTTEN 
In deze fase verkrijgen de spelers de voordelen van de 
Romeinse fracties. Te beginnen met de gladiatoren en 
eindigend met de senatoren krijgen de telkens controleren-
de spelers de bekwaamheden die op de familiekaarten 
opgesomd zijn. Op het bord staan de bekwaamheden als 
symbolen afgedrukt. Daarbij moet je er op letten dat enkele 
daarvan aan voorwaarden gekoppeld zijn en andere als 
keuzemogelijkheid aangegeven worden. De bekwaamheden 
worden aan het einde van de spelregels uitvoerig verklaard. 
Wanneer de voordelen van alle fracties (die door spelers 
gecontroleerd worden) uitgevoerd zijn, volgt fase 6. 

FASE 6: VEILING VAN DE STRIJDWAGEN 
In deze fase bieden de spelers voor de strijdwagen. De speler, die 
hem gewonnen heeft, kan hem op een eigen fractie naar keuze 
zetten. Deze fractie is daardoor voor de volgende ronde geblokkeerd. 
Er kan geen speelfiguur op gezet worden en zij kan niet worden 
overgenomen. Hij stelt voortaan zijn vaardigheden ten dienste van de 
speler die de fractie controleert.  
Daardoor kan men met de strijdwagen één van zijn eigen fracties een 
ronde lang tegen overnames door andere spelers beschermen. 

Herman bezit een schriftrol en heeft in de laatste speelronde de 
controle over de senatoren overgenomen. In de actuele ronde  
heeft hij het bovendien klaar gespeeld de Vestaalse maagden, die 
daarvoor door Anne gecontroleerd werden, over te nemen.  
Omdat Herman alle voorwaarden vervuld heeft om tribuun te 
worden (schriftrol + controle over senatoren) kan hij in fase 5 nu 
de fractiebekwaamheid van de Vestaalse maagden benutten om 
tribuun te worden. 
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1. Carl legt 4 legatenkaarten met een gezamenlijke getallen-
 waarde van 15. 
2.  Anne had tot nu toe 4 legatenkaarten met de gezamenlijke 
 getallenwaarde 11 liggen. Zij moet die nu afleggen.  
 Carl neemt nu de controle over de legaten over. 
3.  Carl ontvangt de legaten-fractiemarker (omdat hij deze 
 nog niet had). 
4.  Carl ontvangt onmiddellijk het overnamevoordeel van de 
 legaten in de vorm van 2 lauwerkransen. 
5.  Van de fractiebekwaamheid van de legaten geniet Carl 
 pas in fase 5 (fractiebekwaamheden benutten). 
6.  De fractieovername gaat met de pretorianen verder, 
 indien iemand hier een speelfiguur gezet heeft. 

1. Marc legt 4 legatenkaarten met een gezamenlijke 
 waarde van 8 neer. 
2. Herman had tot nu toe 3 legatenkaarten met de gezamen-
 lijke getallenwaarde van 12 liggen. Hij moet deze nu weg-
 leggen. Marc neemt nu de controle over de legaten. 
3. Marc ontvangt geen legaten-fractiemarker (omdat hij 
 deze reeds had). 
4. Marc ontvangt onmiddellijk het overnamevoordeel van 
 de legaten en neemt 2 lauwerkransen. 
5. Van de fractiebekwaamheid van de legaten kan Marc 
 pas in fase 5 genieten (fractiebekwaamheden benutten). 
6. De fractieovername gaat met de pretorianen verder, 
 indien iemand hier een speelfiguur gezet heeft). 

Marc en Herman willen beiden de senatoren van Carl overnemen, die 3 senatoren met een gezamenlijke waarde van 16 liggen 
heeft. Herman's speelfiguur staat op het eerste fractie-zetveld van de senatoren, Marc's speelfiguur op het tweede. Marc moet 
dus als eerste zijn senatoren uitstallen. Hij heeft 3 senatoren met een gezamenlijke waarde van 25, genoeg om Carls huidige 
etalage te overtreffen. Nu kan Herman zijn senatoren neerleggen. Hij heeft 4 senatorkaarten en wint zo de overname, omdat hij 
meer kaarten dan Marc heeft (en daarmee één van beide overnamevoorwaarden tegenover Marc's etalage vervult). Marc moet 
één van zijn senatoren afleggen en neemt de overige twee weer in de hand. Wanneer Herman Marc's etalage niet had kunnen 
overtreffen, dan had hij zijn kaarten niet moeten neerleggen. 
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Om te bieden nemen de spelers het gewenste aantal sestertiën in 
hun gesloten vuist en houden deze in het midden. Dan openen alle 
spelers tegelijkertijd hun vuist. Het hoogste bod krijgt de strijdwa-
gen en de speler legt de geboden sestertiën terug in de algemene 
voorraad. De andere spelers behouden hun sestertiën. Ieder kan 
voor de strijdwagen mee bieden; de strijdwagen mag echter slechts 
op de eigen fractie gezet worden. Wanneer dit niet mogelijk is, 
wordt hij werkloos naast het speelbord gezet. 
 

TIP: Bij een gelijke stand wordt de strijdwagen werkloos naast het 
speelbord gezet en geen enkele speler moet zijn sestertiën 
afgeven! 
 

Aan het einde van de speelronde wandelt de startspelermunt met 
de wijzers van de klok verder. Bovendien worden alle nog op het 
speelbord liggende kaarten afgeruimd en op de aflegstapel gelegd. 
Dan begint de volgende ronde. 

EINDE VAN HET SPEL 
Een spel Tribuun eindigt zodra een speler het noodzakelijk aantal 
aan zegevoorwaarden vervuld heeft. Daarbij blijft het gelijk welke 
van de zegevoorwaarden hij vervuld heeft, het komt enkel op het 
aantal aan. Er zijn weliswaar enkele zegevoorwaardenkaarten 
waarop een zegevoorwaarde de aantekening “verplichtend” 
heeft. Dit betekent dat deze zegevoorwaarde in elk geval vervuld 
moet zijn om het spel te winnen. (Bijvoorbeeld: Op de COGITO 
ERGO SUM kaart is de zegevoorwaarde TRIBUUN verplicht. 
Een speler kan pas dan het spel winnen wanneer hij ook tribuun 
is, zelfs wanneer hij reeds genoeg andere zegevoorwaarden 
vervuld heeft!) 
Wanneer een speler het noodzakelijk aantal zegevoorwaarden 
vervult, deelt hij dit mee aan de andere spelers (het best met de 
beroemde woorden: VENI, VIDI, VICI). De speelronde wordt toch 
compleet ten einde gespeeld. Daarom kan het voorkomen dat 
nog andere spelers het benodigde aantal van zegevoorwaarden 
in diezelfde ronde vervullen. 
Het aantal voor de zege noodzakelijke zegevoorwaarden is 
afhankelijk van het aantal spelers en de bij de aanvang van het 
spel uitgekozen zegevoorwaardenkaart. 

Wanneer meerdere spelers in een speelronde het noodzake-
lijke aantal zegevoorwaarden vervuld hebben, dan komt de 
puntenwaardering in actie om de winnaar te bepalen. 
Hoeveel punten de afzonderlijke zegevoorwaarden waard 
zijn staat in onderstaande tabel. Er is ook een speciale 
overzichtskaart met de titel “Puntenwaardering”, die in het 
spel als snelle referentie kan dienen. 

PUNTENWAARDERING 
Tribuun:    7 zegepunten 
Schriftrol:   3 zegepunten 
Eeuwige gunst van de goden: 5 zegepunten 
Tijdelijke gunst van de goden: 2 zegepunten 
1 Legioen:   2 zegepunten 
1 Lauwerkrans:   1 zegepunt 
1 Fractiemarker:   1 zegepunt 
10 Sestertiën:   1 zegepunt 
Spel beëindigen:   2 zegepunten 
De puntenwaardering kan ook gebruikt worden om de 
spelers de mogelijkheid te geven plaatsbepalingen in een 
spel te bepalen. Om zijn puntentotaal te berekenen, telt 
iedere speler zijn bereikte punten op volgens de punten-
sleutel. De som van de punten beslist dan over de plaats of 
eventueel de winnaar. 
TIP: Wanneer een speler het noodzakelijk aantal 
zegevoorwaarden bereikt heeft, maar minder punten dan 
andere medespelers die niet het noodzakelijk aantal 
zegevoorwaarden hebben, dan gaat de verwezenlijking van 
de zegevoorwaarden voor. 
 

VARIANTE: 
PUNTENWAARDERINGSSPEL 
Tribuun kan ook als een zuiver spel op de punten gespeeld 
worden. Bij deze variant moet geen bepaald aantal zege-
voorwaarden vervuld worden. Iedere speler probeert zo veel 
mogelijk zegepunten te behalen. Het spel eindigt zodra een 
speler een zeker aantal fractiemarkers bezit. De lopende 
ronde wordt steeds ten einde gespeeld.  
Het aantal  benodigde fractiemarkers is afhankelijk van het 
spelersaantal. 
 
EINDE VAN HET SPEL BIJ PUNTENWAARDERINGSSPEL
5 spelers  5 fractiemarkers 
4 spelers  6 fractiemarkers 
3 spelers  6 fractiemarkers 
2 spelers  7 fractiemarkers 
 

ZEGEVOORWAARDEN 
De aan het begin van het spel uitgekozen /  getrokken 
zegevoorwaardenkaart bepaalt wat de spelers moeten 
bereiken om te winnen. Op elke kaart staan 6 
zegevoorwaarden aangegeven. 
TRIBUUN 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler het 
tribuunkaartje bezit. Voorwaarde voor het verwerven van de 
tribuun is echter het schriftrolkaartje. 
GUNST VAN DE GODEN 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler het 
kaartje “Eeuwige gunst van de goden” of het kaartje 
“Tijdelijke gunst van de goden” bezit. 
LAUWERKRANSEN 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler 
minstens het op de zegevoorwaardenkaart geëiste aantal 
lauwerkransen bezit. 
LEGIOENEN 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler 
minstens het op de zegevoorwaardenkaart geëiste aantal 
legioenen bezit. 
SESTERTIEN 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler 
minstens het op de zegevoorwaardenkaart geëiste aantal 
sestertiën bezit. 
 

De ronde is beëindigd en alle spelers kunnen nu voor de 
strijdwagen bieden. Alle spelers maken verdekt een bod 
en houden dit in een gesloten vuist boven de tafel.  
Dan openen allen tegelijkertijd vuist. Herman heeft 2, 
Carl 0, Marc 4 en Anne 5 sestertiën geboden. Anne heeft 
de strijdwagen voor één ronde gewonnen. Zij betaalt de 5 
sestertiën aan de voorraad en neemt de strijdwagen.  
De anderen behouden hun bod. Anne kan de strijdwagen 
nu zetten op een fractie die zij controleert. Zij beschermt 
haar patriciërs met de strijdwagen, omdat zij in de 
volgende ronde wellicht tribuun wil worden. 
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FRACTIEMARKERS 
Deze zegevoorwaarde is vervuld wanneer de speler minstens 
het op de zegevoorwaardenkaart geëiste aantal verschillende 
fractiemarkers bezit. 
BELANGRIJK 
Iedere speler kan slechts 1 fractiemarker per fractie bezitten. 
 

ROMEINSE FRACTIES 
De controle over de zeven fracties van Rome is de enige weg 
naar succes in het spel Tribuun. Via hen verkrijgt men de 
noodzakelijke hulpmiddelen om invloed en macht te verwerven 
en het spel te winnen. Iedere fractie draagt bij tot verschillende 
voordelen. Daarbij onderscheidt men twee soorten voordelen 
waartoe een fractie kan bijdragen. 
OVERNAMEVOORDEEL 
Op elke kaart aangegeven. Dit is enkel van toepassing bij de 
overname van een fractie in fase 4 (fractie overnemen). 
 

FRACTIEVAARDIGHEID 
Op de familiekaarten aangegeven en op elk fractieveld op het 
speelbord als klein symbool aangeduid. Is telkens in fase 5 
(fractiebekwaamheden benutten) van toepassing. Hierbij kan 
het zijn dat bepaalde voorwaarden vervuld moeten worden. 
Sommige fractiebekwaamheden bieden ook 2 alternatieve 
keuzemogelijkheden. Deze bonus kan je gebruiken, elke ronde 
dat je deze fractie controleert. 
Zowel in fase 4 (fractie overnemen), alsook in fase 5 
(fractiebekwaamheden benutten), moet gelet worden op de 
volgorde van de fracties. Deze begint steeds bij de gladiatoren 
en eindigt met de senatoren, zoals ook door de pijlen op het 
speelbord aangegeven wordt. 
Iedere fractie heeft een aanvoerder (kaartenwaarde 0), die 
bijzondere voordelen oplevert wanneer hij bij de overname van 
een fractie wordt neergelegd. 
 

GLADIATOREN 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt 1 legioen. 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt de sestertiën uit de catacomben 

OF 
De speler ontvangt 1 kaart.  

Aanvullend kan de speler een sluipmoordenaar uitsturen. 
D.w.z. hij kan de hoogste kaart van een willekeurige, liggende 
fractie van een tegenspeler op de aflegstapel leggen. Daarbij 

moet er op gelet worden dat fracties met slechts 2 kaarten niet 
door de sluipmoordenaar aangevallen kunnen worden. 

 

AANVOERDER: SPARTACUS 
Wanneer Spartacus bij een fractieovername neergelegd wordt, 

ontvangt de speler onmiddellijk een extra legioen. 
 
 
 
 
 

LEGATEN 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt 2 lauwerkransen. 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt het schriftrolkaartje (wanneer hij er nog 

geen bezit). 
OF 

De speler ontvangt 1 kaart van de voorraadstapel.  
Aanvullend kan hij een legioen kopen (in deze ronde kan hij dus 
geen extra legioen meer kopen), wanneer hij daarvoor zo veel 
sestertiën in de algemene voorraad legt, als de gezamenlijke 

waarde van al zijn neergelegde legatenkaarten bedraagt. 
 

AANVOERDER: VARUS 
Wanneer Varus neergelegd wordt bij een fractieovername, 

verkrijgt de speler onmiddellijk een extra lauwerkrans. 

PRETORIANEN 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt een kaart van de voorraadstapel. 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt een legioen. 

 

AANVOERDER: GAIUS TIGELLINUS 
Wanneer Gaius Tigellinus bij een fractieovername 

neergelegd wordt, ontvangt de speler onmiddellijk een 
legioen, wanneer hij daarvoor 1 kaart naar keuze uit zijn 

hand op de aflegstapel werpt. Hij kan zo niet meer dan één 
legioen winnen. 

 
 

PLEBEJERS 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt een kaart van de voorraadstapel. 

Vervolgens kan de speler een sluipmoordenaar uitsturen, 
d.w.z. hij kan de hoogste kaart van een willekeurig 

uitgestalde fractie van een tegenspeler op de aflegstapel 
leggen. Daarbij moet er op gelet worden dat fracties met 

slechts 2 kaarten niet door de sluipmoordenaar aangevallen 
kunnen worden! 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt 1 kaart en 2 sestertiën uit de algemene 

voorraad. 
OF 

De speler ontvangt het tribuunkaartje wanneer hij reeds een 
schriftrol bezit en op dit moment de controle over de 
patriciërs kan aantonen. (d.w.z. hij draait zijn kaartje 

“Schriftrol/Tribuun” op de tribuunzijde). 
 

AANVOERDER: AGRIPPA 
Wanneer Agrippa bij een fractieovername neergelegd wordt, 

ontvangt de speler onmiddellijk 1 kaart van de 
voorraadstapel of het schriftrolkaartje (wanneer hij er nog 

geen bezit). 
 

VOORBEELD 
AANVOERDER 

 

Enkel bij het neerleggen van de 
fractie wordt ook de bijzondere 
bekwaamheid van de aanvoerder 
van een fractie actief.  
Anders levert de aanvoerder 
geen enkele bonus op.  
Hier ontvangt de speler die de 
aanvoerder neerlegt een extra 
lauwerkrans bovenop de twee 
lauwerkransen, die hij als 
overnamebonus van de legaten 
verkrijgt en eventueel andere 
bonussen zoals misschien een 
legatenfractiemarker en de 
startlauwerkrans). 
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PATRICIERS 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt een lauwerkrans. 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt de proconsulfiguur. Deze kan hij in de 

volgende ronde, respectievelijk zolang hij de patriciërs 
controleert, als een extra speelfiguur van zijn kleur gebruiken. 

D.w.z. hij heeft een speelfiguur meer die hij kan inzetten. 
 

AANVOERDER: SCIPIO AFRICANUS 
Wanneer Scipio Africanus bij een fractieovername neergelegd 

wordt, ontvangt de speler onmiddellijk 10 sestertiën uit de 
algemene voorraad. 

 
 

VESTAALSE MAAGDEN 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt onmiddellijk 5 sestertiën uit de algemene 

voorraad. 
 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt het kaartje “Tijdelijke gunst van de goden”. 

Dit moet hij echter weer afgeven zodra hij de fractie van de 
Vestaalse maagden niet meer controleert. Wanneer hij reeds 
het kaartje “Eeuwige gunst van de goden” bezit, dan ontvangt 
hij het kaartje “Tijdelijke gunst van de goden” niet. Hij ontvangt 

bovendien een lauwerkrans. 
OF 

De speler ontvangt het tribuunkaartje, wanneer hij reeds een 
schriftrol bezit en op dit moment de controle over de senatoren 
kan aantonen (d.w.z. hij draait zijn kaartje “Schriftrol/Tribuun” 

op de tribuunzijde. 
 

AANVOERSTER: AQUILIA SEVERA 
Wanneer Aquilia Severa bij een fractieovername neergelegd 
wordt, ontvangt de speler onmiddellijk het kaartje “Eeuwige 

gunst van de goden” (wanneer hij dit kaartje nog niet bezit). De 
Eeuwige gunst moet, in tegenstelling met de Tijdelijke gunst 
niet afgelegd worden wanneer de speler de controle over de 

Vestaalse maagden verliest. 
 
 

SENATOREN 
 

OVERNAMEVOORDEEL 
De speler ontvangt een lauwerkrans. 

 

FRACTIEBEKWAAMHEID 
De speler ontvangt het schriftrolkaartje (wanneer hij er nog 

geen bezit). 
OF 

De speler ontvangt 2 kaarten van de voorraadstapel. 
 

AANVOERDER: CATO DE OUDERE 
Wanneer Cato de Oudere bij een fractieovername neergelegd 

wordt, ontvangt de speler onmiddellijk een willekeurige 
fractiemarker, die hij nog niet bezit,van zijn keuze (als extra bij 

de eventueel gewonnen fractiemarker van de senatoren). 
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Bij overname van de senatoren heeft 
een speler Cato de oudere neergelegd. 
Diens bijzondere bekwaamheid laat 
hem toe een extra fractiemarker te 
nemen. Omdat de speler de senatoren 
een eerste keer overgenomen heeft, 
ontvangt hij dus hun fractiemarker en 
eentje naar zijn keuze; hij beslist de 
Vestaalse maagdenmarker te nemen, 
omdat deze hem toelaat zijn 
speelfiguur later op het pantheon te 
zetten. 
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Familiekaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaarten 
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OVERZICHT ZEGEVOORWAARDEN 

TRIBUN 
1. Plebejerbekwaamheid (bij controle van de patriciërs en bezit van de schriftrol) 
2. Vestaalse maagdenbekwaamheid (bij controle van de senatoren en bezit van de schriftrol) 

GUNST VAN DE GODEN 
1. Controle Vestaalse maagden (tijdelijke gunst van de goden) 
2. Offer in het pantheon (slechts met bezit fractiemarker Vestaalse maagden veroorloofd) 

LEGIOENEN 
1. Overname gladiatoren 
2. Pretorianenbekwaamheid 
3. Legatenbekwaamheid (tegen betaling) 

LAUWERKRANS 
1. Overname legaten 
2. Overname patriciërs 
3. Overname senatoren 
4. Vestaalse maagdenbekwaamheid 
5. Zegezuil (afgifte kaartenpaar) 

FRACTIEMARKER 
1. Overname van een willekeurige, tot nu toe nog door geen enkele speler gecontroleerde fractie 

SESTERIEN 
1. Muntschaal 
2. Gladiatorenbekwaamheid (uit de catacomben) 
3. Atrium Auctionorum (bod van de winnaar) 
4. Latrine (bij afleggen van de kaart) 
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ZEGEVOORWAARDENKAARTEN 
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