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Pirate’s Cove - Piratenbaai 
 
Auteur: Paul Randles / Daniel Stahl 
Uitgegeven door Days of Wonder 2003 
Een spel voor gehaaide piraten! 
3-5 spelers 
vanaf 8 jaar 
speelduur: 60 tot 90 minuten 
 
Piratenbaai, het legendarische oord waar piraterij, plunderen en stelen tot een kunst wordt 
verheven. De geheime schuilplaats van zeerovers en vrijbuiters laat de harten van vele jonge, 
maar geharde zeelui harder kloppen. De roep van een piratenleven vol fantastische schatten en 
kisten vol goudstukken lokt vele doorgewinterde avonturiers. 
Nadat ze hun schepen hebben opgelapt van de averij die ze hebben opgelopen in de voorjaars- en 
winterstormen, zetten velen koers richting Piratenbaai. In de vroege lente en voor dageraad 
lichten de piratenkapiteins hun ankers en verlaten ze met dromen, beladen met schatten en 
roemdrang,, de veilige haven. Ze kiezen het ruime, zilte sop en varen het grote avontuur te- 
gemoet.  
 
Spelelementen 
 
De speldoos verbergt de volgende piratenschat: 
• 1 spelbord waarop Piratenbaai en de nabijgelegen eilanden zijn weergegeven 
• 7 piratenschepen in zes kleuren (1 schip per speler en 2 legendarische, zwarte 

piratenschepen) 
• 5 stuurwielen om te navigeren (1 per speler) (miv 5 pijlen en ringen voor de stuurwielen) en 

5 scheepskaarten met 4 scheepssectoren 
• 20 markeerringen in vijf kleuren (4 per speler) 
• 5 ronde, houten roemstenen (om de roempunten op de roemschaal bij te houden) 
• 112 geïllustreerde kaarten nl.: 

* 60 schatkaarten (De illustratie op de achterzijde van deze kaarten is een gouden schat.) 
* 6 legendarische piratenkaarten (De illustratie op de achterzijde van deze kaarten is een 

schip bij maanlicht.) 
* 42 kroegkaarten (De illustratie op de achterzijde van deze kaarten is een kroeg bij 

avondschemering.) 
1. 4 papegaaikaarten 
2. 7 scheepsmeesterkaarten 
3. 14 gevechtskaarten (8 zeeslagkaarten en 6 salvokaarten) 
4. 8 gebeurteniskaarten 
5. 9 roemkaarten (5x1, 3x2, 1x3) 

* 4 blanco kaarten (1 legendarische piratenkaart, 1 gebeurteniskaart, 1 gevechtskaart en 1 
salvokaart) 

• 44 doubloenen (24 met waarde 1 en 20 met waarde 5) 
• een berg schatkisten (houten blokjes) 
• 6 houten dobbelstenen 
• 1 handleiding 
• 1 overzichtsblad 
• 1 Days of Wonder online toegangsnummer (op de achterzijde van de handleiding) 
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 Schatkaarten      Legendarische piratenkaarten 
 

Kroegkaarten, zijnde (van links naar rechts): scheepsmeesterkaarten, zeeslagkaarten, 
salvokaarten, papegaaikaarten, roemkaarten en gebeurteniskaarten 

 

Blanco kaart 
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Tafelopstelling 
 



 4 

 
Spelvoorbereiding 
 
• Het spelbord wordt in het tafelmidden gelegd. 
• De schatkaarten worden grondig geschud en in vijf verdekte stapels van telkens 12 kaarten 

verdeeld op de betreffende velden (= aan de achterzijde van schatkaarten op de eilanden 1 – 
5) op het spelbord gelegd. 

• De kroegkaarten worden goed gechud en verdekt op het betreffende veld van het kroegeiland 
(eiland 1) gelegd. 

• Uit de set legendarische piratenkaarten wordt de kaart van de Royal Navy verwijderd en 
open naast het spelbord geplaatst. Vervolgens worden de overige kaarten grondig geschud en 
verdekt naast het spelbord gelegd. 

 
Elke speler ontvangt: 
1. een piratenschip in de kleur van zijn keuze 
2. vier markeerringen en roemsteen in dezelfde kleur als zijn schip 
3. een scheepskaart 
4. een stuurwiel 
5. een doubloen met waarde 5 en 4 doubloenen met waarde 1 ( = een totaal van 9 goudstukken) 
6. een verdekte kroegkaart van de voorraadstapel kroegkaarten op kroegeiland  
 
Opmerking: Voor het allereerste spel moeten de doubloenen en de stuurwielen uit hun 
kartonplaat verwijderd worden. De stuurwielen moeten eerst geassembleerd worden. 
Hiervoor dient men de binnencirkeltjes uit de stuurwielen te verwijderen. Daarna plaatst 
men de zwarte pijlen op de voorzijde van de stuurwielen en fixeert men de pijl door aan de 
achterzijde een zwarte ring aan te brengen. Hierbij drukt men de zwarte pijl goed op de 
zwarte ring zodat de pijl stevig vastzit maar nog op het stuurwiel kan ronddraaien. 
 
Elke speler plaatst zijn roemsteen op het startveld van de roemschaal (veld met het doodshoofd en 
gekruiste sabels) op de rand van het spelbord. Telkens een speler scoort zal hij erop toezien dat 
zijn roemsteen verplaatst wordt op de roemschaal. 
 
Elke piratenkapitein plaatst zijn markeerschijven op de startpositie (2de getal van links en 
aangegeven dmv een doodshoofd) van de scheepssectoren op zijn scheepskaart. 

 
De ontvangen doubloenen worden rechts van de scheepskaart geplaatst. 
De overblijvende doubloenen evenals de schatten worden in het midden van het spelbord op het 
schatteneiland (eiland 6) begraven. 
 
Bekomen kroegkaarten houdt men voor de tegenspelers geheim. 
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Eén zwart schip of legendarische piraat start in de haven van kroegeiland (eiland 1). De bovenste 
kaart van de set legendarische piratenkaarten wordt omgedraaid en onder of in de nabijheid van 
dit schip geplaatst. 
 
Allen bij drie spelers verschijnt er een 2de zwart schip in het spel. Dit schip start in de haven van 
het kanoneiland (4). Opnieuw wordt een kaart van de set legendarische piratenkaarten 
omgedraaid en onder of in de nabijheid van dit 2de zwarte schip gelegd. 
 
De overzichtstabel wordt binnen handbereik naast het spelbord gelegd. Deze kan dan tijdens het 
spel gebruikt worden om de belangrijkste regels en verklaringen van de gebeurtenis- en 
strijdkaarten na te lezen. 
 
Nu zijn de piratenkapiteins klaar en kunnen ze alle zeilen bijzetten teneinde de beroemdste en 
beruchtste piraat van de Caraïbische zee te worden. 
 
Speldoel 
 
Als piratenkapitein zeil je in de nabijheid van Piratenbaai van eiland tot eiland teneinde dit jaar de 
schrik van de Caraïbische zee te worden. Om deze titel te bekomen moet je onverschrikt over zee 
navigeren, zonder genade zeeslagen aangaan en meedogenloos plunderen. Je zal roempunten 
verzamelen door zeeslagen te winnen, schatten en goudstukken te begraven evenals door woeste 
drinkpartijen te organiseren in duistere, kroezelige kroegen. 
Wie na de 12de maand het meeste roempunten bezit, wint het spel en wordt dat jaar uitgeroepen 
tot de gesel van de Caraïbische zee. 
 
Bouw je eigen piratenschip 
 
Algemeenheden mbt de scheepssectoren 
Elke piratenkapitein zal voor hij het ruime sop kiest, zijn schip bestuderen en naar eigen inzicht 
aanpassen. Een zeevaardig en gevechtsklaar schip wordt immers gekenmerkt door 4 verschillende 
sectoren (scheepsromp, bemanning, kanonnen en zeilen) op de scheepskaart. De scheepskaart 
stelt maw de sterkte van het eigen piratenschip voor. De markeerringen leggen de waarde van 
elke scheepssector vast. 

 
De scheepsromp bepaalt hoeveel schatten in het laadruim kunnen gestapeld worden. 
De bemanning bepaalt samen met het aantal kanonnen hoeveel dobbelstenen er bij het vuren  
vaneen salvo in een zeeslag mogen gedobbeld worden. 
De kanonnen bepalen samen met het aantal bemanningsleden hoeveel dobbelstenen er in een 
zeeslag mogen gedobbeld worden. 
De zeilen bepalen de snelheid en de wendbaarheid van het schip. 
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Opgepast : Elk kanon dient door één bemanningslid te worden bediend! De slagkracht van een 
schip wordt bepaald door de bemannings- en de kanonnensector (zie zeeslagen verderop). 
Liggen de markeerschijven op een verschillend getal, dan wordt er voor elke salvo steeds 
gekeken naar het laagste getal om het aantal dobbelstenen te bepalen. Bijvoorbeeld: een schip 
met 2 bemanningsleden en 3 kanonnen of een schip met 3 bemanningsleden en 2 kanonnen 
mogen bij een salvo slechts met 2 dobbelstenen gooien, terwijl een schip met 3 
bemanningsleden en 3 kanonnen beschikt over 3 dobbelstenen. 
 
Het optuigen van het schip 
In het begin van het spel en voor de aanvang van de eerste ronde kan iedere piratenkapitein naar 
eigen inzicht zijn scheepssectoren versterken. Men mag dus elke sector opwaarderen door de 
markeerring in de gekozen sector naar rechts te verschuiven tot op het gewenste niveau. De 
kosten voor één versterking is telkens tussen 2 sectorvelden aangegeven. De kosten voor de 
opwaardering zijn dan ook cumulatief wanneer men dezelfde sector in één keer verschillende 
keren opwaardeert. Bijboorbeeld: een scheepssector opwaarderen van 5 naar 7 kost 1+2=3 
goudstukken. Alle spelers tuigen simultaan hun schepen op zonder naar de schepen van andere 
piraten te kijken en zetten hierbij zoveel goudstukken in als zij wensen. De ingezette doubloenen 
worden op schatteneiland gelegd. Doubloenen die niet gebruikt worden om het schip te 
versterken, plaatst men rechts naast de scheepskaart. 
 
Kompas 
 
In bepaalde spelfases van een spelronde volgen de acties elkaar in een welbepaalde volgorde op. 
Zo komen de eilanden in een geijkte volgorde (westelijke richting of kloksgewijze volgorde) aan 
beurt. Deze westelijke richting is voor de eilanden: 
1. eerst de buiteneilanden in volgorde, nl kroegeiland (1), scheepsrompeiland (2), zeileiland 

(3), kanoneiland (4) en bemanningseiland (5) 
2. daarna schatteneiland (6) in het midden 
3. als laatste komt Piratenbaai (tang en hamer) aan de beurt 
 
Spelverloop 
 
Piratenbaai wordt in 12 opéénvolgende spelronden (maanden) gespeeld. Na een jaar (de twaalfde 
ronde) eindigt het spel en wordt een piratenkapitein tot gesel van de Caraïbische zee uitgeroepen. 
Elke ronde bestaat uit zes fasen die door alle spelers gemeenschappelijk na elkaar worden 
uitgevoerd. 
 
1. Schatkaartfase: schatkaarten omdraaien 

Elke bovenste schatkaart van de kaartenstapels op de eilanden 1 - 5 wordt omgedraaid. 
Op elke schatkaart staat wat de plundering van dit eiland zal opbrengen tijdens de 
plunderfase. De laatste en 12de schatkaart wordt omgedraaid in de laatste spelronde. 

2. Navigatiefase: varen of verplaatsen van de schepen 
Met behulp van het stuurwiel bepalen alle spelers in het geheim naar welk eiland ze met hun 
piratenschip willen varen in deze speelronde en leggen deze verdekt voor zich neer. 
De piratenkapiteins zullen hierbij rekening houden met de aangeboden schatkaarten, de 
aanwezigheid van legendarische piraten, de mogelijkheid om kroegkaarten te kopen, om 
bepaalde scheepssectoren te versterken of goud en/of schatten op het schatteneiland te 
begraven. 
Aansluitend tonen de piratenkapiteins gelijktijdig hun stuurwielen en plaatsen hun schip in 
de haven van het gekozen eiland. 
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3. Zeeslagfase: zeeslagen uitvechten 
De zeeslagen worden uitgevochten te beginnen met kroegeiland (1) waarna de andere 
eilanden in  westelijke richting aan beurt komen. Er vinden enkel zeeslagen plaats in de 
havens van de eilanden die aan de buitenkant liggen(1 tem 5) wanneer er meer dan één schip 
aanwezig is. Het komt ook tot een zeeslag wanneer een legendarische piraat en andere 
piraten aanmeren in de haven van schatteneiland (6). Elke zeeslag omvat een voorbereidende 
fase, gevolgd door een vuurgevecht bestaande uit verschillende salvo’s. De zeeslag wordt 
beëindigd wanneer één schip in de haven achterblijft. Dit betekent dat de overige schepen 
ofwel de vlucht hebben genomen naar Piratenbaai of zodanig beschadigd werden dat ze voor 
herstelling naar Piratenbaai dienden koers te zetten. 

4. Plunderingsfase: plunderen van een eiland 
Elk schip dat alleen in een haven van een eiland ligt, kan nu het eiland plunderen. De 
piratenkapitein voert nu de opgegeven acties van de schatkaart uit, ttz hij ontvangt 
roempunten, goudstukken, schatten of kroegkaarten. De eilanden komen hierbij eveneens in 
westelijke richting aan bod (te starten met kroegeiland). Dit kan van belang zijn wanneer er 
onvoldoende goudstukken, schatkisten of kroegkaarten voor handen zouden zijn. De 
betrokken spelers kunnen er dan ook geen bekomen! 

5. Opwaarderingsfase: opwaarderen van schepen 
In westelijke richting (te starten met kroegeiland) kunnen de spelers een opwaardering, 
volgens het aanbod van het aangemeerde eiland uitvoeren. 
- op kroegeiland (1): tot 3 kroegkaarten kopen tegen 2 goudstukken per kaart 
- op scheepsrompeiland (2), zeileiland (3), kanoneiland (4) en bemanningseiland (5) de 
respectievelijke scheepssector naar keuze versterken 
- op schatteneiland mag men elke schat en goudstuk begraven. Per schat en per 3 
goudstukken ontvangt men 1 roempunt op de roemschaal. Bovendien mag men één 
scheepssector 1 niveau opwaarderen tegen het dubbele van de gewone prijs. 
- in Piratenbaai bekomt men 2 kroegkaarten (of 1 kroegkaart en 2 goudstukken) van de 
voorraad en mag men zijn gehavend schip herstellen. 

6. Verplaatsingsfase van legendarische piraten: legendarische piraten verplaatsen en 
controle van het laadruim 
De zwarte schepen varen elk in westelijke richting. Piratenbaai is een veilige haven die niet 
door legendarische piraten wordt aangedaan. De zwarte schepen varen dan ook direct van 
schatteneiland (6) naar kroegeiland (1). Indien een legendarische piraat in een zeeslag werd 
vernietigd, dan wordt de kaart vervangen door een nieuwe kaart van de set legendarische 
piratenkaarten. Indien nodig wordt de set opnieuw geschud. 
De controle van de laadruimen bestaat erin dat elke speler de maximum capaciteit van zijn 
ruim niet mag overschrijden. Helaas moeten overtollige schatten in zee gedumpt worden, 
teneinde het schip niet te laten kapseizen. Deze schatten komen op schatteneiland te liggen. 
Vervolgens worden alle openliggende schatkaarten van de eilanden verwijderd. 

 
Zeeslagen 
 
Zeerovers zijn stoere en jaloerse bonken die geen compromissen sluiten en dan ook snel in een 
gevecht verwikkeld raken. Wanneer er bij het begin van de zeeslagfase meerdere schepen 
(inclusief de Royal Navy of een legendarische piraat) zijn aangemeerd in de haven van een 
buiteneiland (1 tem 5), dan vindt er een zeeslag plaats. Op schatteneiland (6) kan het tot een 
zeeslag komen wanneer een speler er een legendarische piraat aantreft (Let op: op het 
schatteneiland strijden de spelers niet tegen elkaar!). Een piratenkapitein wint een zeeslag door 
andere piraten op de vlucht te jagen (teneinde de schade te beperken) of door hun schepen 
zodanig te havenen dat ze hun toevlucht moeten nemen tot Piratenbaai om hun schip te repareren. 
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In dat geval werd één van hun scheepssectoren zodanig geraakt dat de markeerschijf niet meer op 
de scheepskaart staat. 
 
Het verloop van een zeeslag 
De zeeslagen worden steeds in westelijke richting (te beginnen met kroegeiland) afgehandeld. 
Elke zeeslag omvat een voorbereidende fase, gevolgd door een vuurgevecht bestaande uit 
verschillende salvo’s. 
1. De voorbereidende fase van een zeeslag 

Naar keuze en eigen inzicht zal elke speler een zeeslagkaart spelen. 
2. De eerste salvo’s worden afgevuurd 

a. Het snelste schip (= het schip met de meeste zeilen) zal: 
- een salvo afvuren naar een ander schip 
of 
- vluchten naar Piratenbaai 
b. Het 2de snelste schip zal (indien het niet gehavend werd): 
- een salvo afvuren naar een ander schip 
of 
- vluchten naar Piratenbaai 
c. In dalende volgorde van snelheid komen alle andere schepen aan beurt en kunnen zij 
(voor zover ze niet gehavend werden) : 
- een salvo afvuren naar een ander schip 
of 
- vluchten naar Piratenbaai 

3. De 2de salvoronde en de daaropvolgende salvorondes 
De volgende salvo’s worden op dezelfde wijze afgehandeld als de eerste salvo, waarbij 
steeds het snelste schip (= schip met de meeste zeilen) als eerste aan de beurt komt en de 
overige schepen in dalende volgorde van snelheid aan bod komen. Dit gaat zo door totdat 
slechts één schip per haven in elk eiland achter blijft. De overige schepen hebben dan hun 
toevlucht genomen tot Piratenbaai of waren zodanig gehavend dat een verplichte terugkeer 
naar Piratenbaai voor herstelling noodzakelijk was. 

 
Hou er rekening mee dat de zeilsector het initiatief bepaalt voor elke nieuwe salvo. Het is 
mogelijk dat deze sector aangetast wordt door een vijandig salvo en het initiatief hierdoor in de 
volgende salvoronde wijzigt. 
De zeilsector is niet alleen belangrijk voor het bepalen van de volgorde van de spelers tijdens een 
zeeslag maar ook tijdens de opwaarderingsfase komt het snelste schip als eerste aan bod. 
Wanneer 2 of meerdere piraten hetzelfde niveau op de zeilsector bezitten, dan dobbelen deze 
spelers. De speler met de hoogste worp beschikt in dat geval over het snelste schip. Bij eventuele 
andere situaties met een gelijkspel wordt dit op deze wijze opgelost. 
 
De voorbereidende fase van een zeeslag – het optioneel uitspelen van kaarten 
Te beginnen met de speler met het snelste schip mag elke speler om beurt (in dalende volgorde 
van snelheid) één zeeslagkaart spelen. De gespeelde kaart wordt luidop voorgelezen en het effect 
wordt onmiddellijk toegepast. 
 
De snelste speler kan evenwel ook passen waarna de 2de snelste speler een kaart mag uitkomen, 
gevolgd door de derde speler enz. Het uitspelen van kaarten eindigt pas wanneer alle spelers 
betrokken in die zeeslag achtereenvolgens hebben gepast. 
 
Een speler kan dus in de eerste beurt passen, maar in de 2de beurt beslissen om een kaart te 
spelen, voor zover de andere piraten uiteraard niet hebben gepast. 
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Vb van een zeeslagkaart 
 
Zeeslagkaarten zijn gedurende de ganse zeeslag van toepassing. Pas na het beëindigen van de 
zeeslag worden deze kaarten weggelegd ongeacht of de werking ervan succesvol was. 
 
Het afvuren van salvo’s 
Wanneer een speler beslist om een salvo af te vuren (ipv te vluchten), volgt hij volgend stramien: 
• Spelen van een salvokaart 

Voor het dobbelen speelt de piratenkapitein een salvokaart. De kaart is alleen van toepassing 
op deze salvo (dobbelsteenworp). Direct na de dobbelsteenworp wordt de kaart weggelegd 
ongeacht of de werking ervan succesvol was. Salvokaarten kunnen nooit aangewend worden 
tegen een legendarische piraat noch tegen de Royal Navy. 

• Aankondiging van het schip waarop gevuurd wordt 
Met luide stem duidt de piratenkapitein het schip en de scheepssector (nl. scheepsromp-, 
kanon-, bemannings-, of zeilsector) aan waarop hij vuurt. Van zowel de legendarische piraat 
als van de Royal Navy wordt altijd de scheepsrompsector onder vuur genomen. 

• Dobbelen 
Het aantal dobbelstenen, dat men maximaal mag gooien, stemt overeen met de laagste 
waarde van de kanons- of bemanningssector. Elke gedobbelde 5 en 6 treffen het aangeduide 
schip. Elke treffer zal de aangeduide scheepssector van dat schip met 1 niveau laten dalen. 
De eigenaar van dat schip verschuift zijn markeerring, naargelang het aantal treffers, naar 
links op zijn scheepskaart. Hierdoor wordt de verzwakking van zijn schip aangeduid. 

 
Wanneer een legendarische piraat en/of de Royal Navy deelnemen aan de zeeslag dan moeten alle 
andere, aanwezige spelers eerst tegen deze schepen bevechten of vluchten. Enkel wanneer deze 
schepen overwonnen werden en er nog andere piratenschepen (schepen van spelers) aanwezig 
zijn, volgt de strijd tussen de spelers onderling. 
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Vb van een salvokaart 

 
Opmerking: 
• Noch legendarische piraten noch de Navy kunnen gevechts- en/of salvokaarten 

inzetten. Deze schepen zijn op zich reeds voldoende bewapend. Zeeslag- en 
salvokaarten kunnen uiteraard wel ingezet worden tegen legendarische piraten en de 
Royal Navy. 

• Spelers moeten samen tegen de legendarische piraat en/of Royal Navy vechten indien 
deze schepen zich in dezelfde haven bevinden als schepen van spelers. 

 
De vlucht naar Piratenbaai 
Soms is het beter om het hazepad te nemen en koers te zetten richting Piratenbaai. Wanneer een 
piratenkapitein in een zeeslag in zijn beurt beslist om te vluchten, dan plaatst hij zijn schip 
onmiddellijk in de Piratenbaai. Wanneer zijn schip bij eerdere salvo’s beschadigd werd, dan 
ontvangen de andere, aanwezige piratenkapiteins elk een roempunt omdat ze de andere kapitein 
tijdens een zeeslag zien wegvluchten. 
 
Bovendien riskeert een piratenkapitein die vrijwillig vlucht (Een gedwongen vlucht vindt pas 
plaats wanneer een scheepssector vernietigd wordt of maw wanneer de markeerschijf van de 
scheepskaart werd geschoven!) dat er muiterij uitbreekt aan boord van zijn schip. Om na te gaan 
of de muiterij al dan niet slaagt moet hij dobbelen. Bij een 1 revolteert de bemanning zodanig 
tegen zijn laffe piratenkapitein dat zij het schip overmeesteren. Deze speler verliest zijn volledige 
goudvoorraad en alle schatkisten. Bovendien wordt deze kapitein gekielhaald waardoor hij 2 
roempunten verliest. 
 
De gedwongen vlucht naar Piratenbaai 
Een piratenkapitein moet naar Piratenbaai vluchten wanneer tijdens een zeeslag één van zijn 
scheepssectoren vernietigd wordt. Zijn schip is niet meer in staat om verder deel te nemen aan de 
zeeslag en zet, om het schip en zijn bemanning te redden, onmiddellijk koers dan ook naar de 
veilige schuilplaats Piratenbaai. Zijn schip is zodanig gehavend dat herstelling noodzakelijk is. 
 
Ook in dat geval ontvangen de andere, aanwezige piratenkapiteins elk een roempunt omdat de 
andere kapitein de strijd diende te staken. 
 
Merk op: Het is mogelijk dat een traag schip gehavend wordt nog voor de kapitein de kans 
had om een salvo af te vuren. 
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Veilige havens 
Geen zeeslag tussen spelers op schatteneiland 
Op schatteneiland geldt er een gentlemen’s agreement voor alle piratenkapiteins. Er wordt in de 
haven van dit eiland geen slag geleverd. 
De legendarische piraten respecteren deze overeenkomst niet en zij zullen altijd en overal 
overgaan tot een zeeslag. 
Vermits de ligging van schatteneiland alleen gekend is door piraten, zet de Royal Navy nooit 
koers naar dit eiland. 
Geen zeeslag in Piratenbaai 
In Piratenbaai wordt nooit gevochten. Piratenbaai bestaat immers uit een schraal strand en wat 
rotsen waardoor er dan ook niets waardevols is om voor te strijden. 
Noch legendarische piraten, noch de Royal Navy wagen zich in Piratenbaai. 
 
Roempunten scoren 
 
Piratenkapiteins scoren roempunten voor elk van de volgende acties: 
1. Het winnen van zeeslagen (1 roempunt per schip dat na een treffer de vlucht neemt) 
2. Het plunderen van een eiland (aangegeven aantal roempunten op de schatkaart) 
3. Het verslaan van legendarische piraten en/of Royal Navy (opgegeven aantal roempunten op 

de desbetreffende kaart) 
4. Het begraven van schatkisten (1 roempunt per schatkist) en goudstukken (1 roempunt per 3 

goudstukken) 
5. Het verzamelen van roemkaarten (kroegkaarten met roempunten) 
 
Piratenkapiteins verliezen roempunten: 
6. Wanneer de piratenkapiteins gekielhaald worden als gevolg van een muiterij (-2 

roempunten) 
7. Een scheepspapegaai sterft (-2 roempunten) of vervangen wordt door een andere, nieuwe 

papegaai 
 
Speleinde 
 
Op het einde van de twaalfde maand (speelronde) liggen er geen schatkaarten meer op de 
buiteneilanden. Iedere speler onthult nu zijn verzamelde roemkaarten en verplaatst zijn 
markeersteen overeenkomstig de opgegeven waarden op de roemschaal. Goud en schatkisten op 
de scheepskaart brengen geen roempunten meer op. 
 
De speler met de meeste punten op de roemschaal is de winnaar van het spel en wordt 
uitgeroepen tot de gesel van de Caraïbische zee. 
 
Bij een gelijke stand op de roemschaal moeten de betreffende spelers nog eenmaal een zeeslag 
tegen elkaar aangaan. Dit wordt een gevecht op leven en dood. Alleen de winnaar van deze slag 
haalt de titel binnen. 
 
Nu zijn de piratenkapiteins klaar om de zeilen te hijsen op zoek naar roem….  Goede vaart! 
 
Veteraankapiteins en anderen die hun kennis mbt de handel en wandel van Piratenbaai wensen bij 
te schaven, consulteren bij voorkeur de fameuze “Gids van Piratenbaai” voordat ze uitvaren. 
Deze gids vindt men op de volgende bladzijden. 
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Gids van Piratenbaai en omliggende eilanden 
 
De eilanden 
De oceaan is bezaaid met duizenden eilanden. Maar op slechts een handvol eilanden heeft het 
piratenbloed weelderig gestroomd. Op deze eilanden werden schatten begraven, zeeslagen tussen 
zeerovers werden er uitgevochten en menig piratenkapitein ging er ten onder, maar de legende  
bleef er hangen. Eén van deze legendarische eilanden is Piratenbaai ergens in de Caraïbische zee. 
Rondom het beruchte schuiloord Piratenbaai bevonden zich: 
• 5 buiteneilanden: kroegeiland (1), scheepsrompeiland (2), zeileiland (3), kanoneiland (4) en 

bemanningseiland (6) 
• Schatteneiland 
Elk van deze eilanden levert in de opwaarderingsfase (5. Opwaarderen van schepen) een specifiek 
voordeel op voor de aanwezige schepen. 
 
De buiteneilanden 
Kroegeiland (1) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men tot 3 kroegkaarten kopen tegen 2 goudstukken per stuk. 
Bovendien mag men, indien gewenst, een scheepsmeesterkaart uitspelen. 
 
Scheepsrompeiland (2) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men zijn scheepsromp opwaarderen (versterken) zoveel als men 
wenst op voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. Bovendien mag men, indien 
gewenst, een scheepsmeesterkaart uitspelen. 
 
Zeileiland (3) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men zijn zeilen opwaarderen (versterken) zoveel als men wenst 
op voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. Bovendien mag men, indien gewenst, 
een scheepsmeesterkaart uitspelen. 
 
Kanoneiland (3) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men zijn kanonnen opwaarderen (versterken) zoveel als men 
wenst op voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. Bovendien mag men, indien 
gewenst, een scheepsmeesterkaart uitspelen. 
 
Bemanningseiland (5) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men zoveel bemanning aanwerven (versterken) als men wenst 
op voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. Bovendien mag men, indien gewenst, 
een scheepsmeesterkaart uitspelen. 
 
Schatteneiland (6) 
Bij elk bezoek aan dit eiland mag men schatkisten en goudstukken begraven. Het begraven van 
schatkisten brengt 1 roempunt per kist op terwijl het begraven van goudstukken slechts 1 
roempunt per 3 goudstukken oplevert. 
Op dit eiland mag men bovendien één scheepssector één niveau opwaarderen tegen het dubbele 
van de aangegeven prijs op de scheepskaart. Bv het opwaarderen van de zeilen van niveau 5 naar 
6 zal op dit eiland ipv 1 goudstuk, 2 goudstukken kosten. Het gelijktijdig opwaarderen van een 
andere scheepssector is verboden. 
Alleen in de havens van schatteneiland en Piratenbaai kunnen meerdere schepen staan tijdens de 
plunderfase! 
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OPWAARDEREN 

 
Bij het opwaarderen bepaalt het witte cijfer op de zwarte pijl tussen de verschillende niveau’s van 
de scheepssector de kostprijs van de opwaardering. Wanneer men in één keer verschillende 
opwaarderingen uitvoert, dan telt men de waardes op. Bv om de zeilsector in één keer op te 
waarderen van niveau 5 naar 7, dan kost dit 1+2=3 goudstukken. Niemand is verplicht om zijn 
schip op te waarderen. Elke piratenkapitein mag dit naar eigen inzicht doen, maar is geenszins 
verplicht. Als enige uitzondering geldt evenwel de opwaardering van een gehavend schip in 
Piratenbaai. In dat geval moet de gehavende sector tegen de prijs van 2 goudstukken van 0 naar 
het startniveau (niveau met het doodshoofd) opgewaardeerd worden. 
 
 
Piratenbaai 
In Piratenbaai krijgt elke piratenkapitein 1 kroegkaart en 2 goudstukken of 2 kroegkaarten. 
In Piratenbaai moeten gehavende schepen elke scheepssector die in een gevecht vernietigd werd 
opnieuw herstellen. De markeerring van de vernietigde sector moet op het startniveau (niveau met 
het doodshoofd) geplaatst worden. Dit kost per scheepssector 2 goudstukken. 
 
Werden in een zeeslag simultaan meerdere sectoren vernietigd, als gevolg van salvokaarten 
“Zesvoudig salvo!” of “Kruitvat getroffen!”, dan moeten alle vernietigde sectoren in die beurt 
hersteld worden. Kan men de reparatie niet betalen, dan worden alle sectoren hersteld, maar 
ontvangt men geen goudstukken, noch kroegkaarten. 
 
De kroegkaarten van kroegeiland 
 
Algemeen 
De kroeg op kroegeiland is wereldvermaard bij dorstige zeerovers. Het is een plaats waar 
gehandeld en geruild wordt. Drank wordt er voluit geschonken en de rhum doet de 
zeemansverhalen aandikken. Vele verhalen over enorme verborgen schatten, onweerstaanbare 
zeemeerminnen, bloedmooie lichtekooien en andere (dronkemanspraat) zeemanspraat zijn hier 
dagelijkse kost. 
 
Bij elk bezoek aan kroegeiland heeft men de mogelijkheid om 3 kroegkaarten te kopen tegen 2 
goudstukken per stuk. Soms bekomen piratenkapiteins een kroegkaart bij het plunderen van een 
ander eiland of levert hun verblijf in Piratenbaai kaarten op. 
Wanneer de voorraad kroegkaarten werd opgebruikt, wordt de aflegstapel grondig geschud en als 
nieuwe voorraadstapel verdekt neergelegd. 
 
Verschillende kroegkaarten 
Er zijn 6 verschillende types kroegkaarten 
A. Papegaaikaarten 
B. Scheepsmeesterkaarten 
C. Gebeurteniskaarten 
D. Zeeslagkaarten 
E. Salvokaarten 
F. Roemkaarten 
 



 14 

A. Papegaaikaarten 
 
Soms kan men in de kroeg een op avontuur beluste, maar wijze papegaai vinden. Het dier wacht 
geduldig op een nieuwe baas. Deze dieren hebben als gezelschapsdier vele jaren op de schouder 
van doorwinterde zeerovers gezeten en hebben op deze wijze heel wat geheime kennis en 
ervaring opgedaan. Deze trouwe dieren zijn bereid om deze kennis en ervaring met hun nieuwe 
baas te delen mits ze goed behandeld worden en van tijd tot tijd een slokje rhum als beloning 
ontvangen. 
 
Elk van de 4 papegaaien beschikt over een specifieke kennis ten voordele van een bepaalde 
scheepssector (scheepsromp, zeil, kanon of bemanning). Dit is duidelijk opgegeven op 
desbetreffende kaart. 
Kapitein Zeebonks papegaai – “D’r kan meer in dan je denkt!” 
Captain Flint’s parrot 
Je kan een onbeperkt aantal schatkisten opslaan in je laadruim. 
Lange Jans papegaai – “Een fluitje van een cent”! 
Long John Silver’s parrot 
Je gooit bij elk salvo met zes dobbelstenen. Deze kaart overtreft het effect van de salvokaart 
“Scheepsentering!” 
Magere Heins papegaai – “Wat een spetterend vuurwerk!” 
Billy Bones’ parrot 
Je vuurt altijd met al je kanonnen. Deze kaart overtreft het effect van de salvokaart 
“Scheepsentering!” 
Guitige Gunsts papegaai – “De wind van achter!” 
Squire Trelawney’s parrot 
Je zeilniveau wordt met waarde 20 verhoogd. 
Papegaaikaarten zijn onmiddellijk nadat ze getrokken werden van kracht. Een papegaaikaart 
wordt op het voorziene veld van de scheepskaart gelegd. 
 
Er kan helaas slechts één papegaai aan boord genomen worden. Wanneer men een 2de 
papegaaikaart trekt, dan moet de piratenkapitein direct beslissen om al dan niet de oude papegaai 
te vervangen door de nieuwe papegaai. De vervanging van de oude papegaai kost hem evenwel 
één roempunt. Hij kan de nieuwe papegaai evenwel ook afwijzen. In dat geval wordt de 
papegaaikaart opnieuw tussen de voorraadstapel kroegkaarten gestopt. Het weigeren van de 
nieuwe papegaai geeft aan de betrokken kapitein niet het recht om een nieuwe, andere kroegkaart 
te trekken. 
 
Een papegaai wordt getroffen wanneer de scheepssector, waarvoor hij advies geeft (zie ikoontje), 
getroffen wordt. Wordt deze sector een eerste keer getroffen, dan wordt de papegaai getroffen en 
wordt de kaart 90° verdraaid. Bij een 2de treffer wordt de papegaai evenwel gedood. Wanneer 
de papegaai sterft, verliest zijn eigenaar 2 roempunten en wordt de papegaaikaart op de 
aflegstapel gelegd. Dode papegaaien kunnen immers geen aanwijzingen meer geven. 
 
Wanneer een papegaai advies verleent aan een scheepssector die reeds beschermd wordt door een 
scheepsmeesterkaart, dan zal de scheepsmeesterkaart als eerste de treffers voor zijn rekening 
nemen. Papegaaien zijn immers intelligent genoeg om tijdens een zeeslag een beschutte plaats op 
te zoeken! 
 
Wanneer een papegaai tijdens een zeeslag toch gewond raakt, maar het schip bereikt de veilige 
haven van Piratenbaai, dan zal de gewone papegaai automatisch genezen. De kwartslag gedraaide 
kaart zal tijdens de opwaarderingsfase opnieuw op zijn gewone positie gedraaid worden. 
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B. Scheepsmeesterkaarten 
 
Op de buiteneilanden bevinden zich heel wat scheepslui die zich over de jaren heen zodanig 
gespecialiseerd hebben in de scheepsbouw dat het echte experts geworden zijn in een 
welbepaalde scheepssector. Hierdoor zullen de scheepsmeesters de scheepssector, die ze beheren, 
zo goed beveiligen dat ze in een zeeslag moeilijk te verslaan zijn en hierdoor legendarische faam 
genieten. 
 
Scheepsmeesterkaarten worden gespeeld tijdens de opwaarderingsfase en toegewezen aan de 
scheepssector die de piratenkapitein wenst te beveiligen. Scheepsmeesterkaarten kunnen in elke 
haven (zowel in Piratenbaai, schatteneiland als in alle buiteneilanden) uitgespeeld worden. 
 
Wel mag elk schip slechts over 1 scheepsmeesterkaart beschikken. (Als alternatieve spelregel kan 
er aanvaard worden dat er verschillende scheepsmeesterkaarten van toepassing zijn op hetzelfde 
schip op voorwaarde dat op elke scheepssector slechts 1 scheepsmeesterkaart van kracht is!) 
 
In elke zeeslag zal de scheepsmeesterkaart de eerste 2 treffers op de beschermde scheepssector 
opvangen. Wordt deze sector een eerste keer getroffen, dan wordt de kaart 90° verdraaid. Bij een 
2de treffer wordt de extra beveiliging evenwel vernietigd en wordt de scheepsmeesterkaart op de 
aflegstapel gelegd. 
 
Een beschadigde scheepsmeesterkaart kan opnieuw hersteld worden tegen betaling van 1 
goudstuk in de opwaarderingsfase. 
 
Wanneer een scheepsmeesterkaart en een papegaaikaart op dezelfde scheepssector van toepassing 
zijn, dan wordt altijd eerst de scheepsmeesterkaart aangevallen in een zeeslag. Pas nadat de 
scheepsmeesterkaart werd verwijderd komt de papegaai in het vizier. 
 
C. Gebeurteniskaarten 
 
Een piratenleven zit vol gebeurtenissen en verrassingen. Om het veranderende en grillige karakter 
van de wereldzeeën te symboliseren, werden enkele gebeurteniskaarten aan het spel toegevoegd. 
De gebeurtenissen zijn: 
Vaarwel (A fond farewell) 
Deze kaart wordt op het einde van de navigatiefase gespeeld, zelfs nadat de Royal Navy werd 
opgeroepen. Deze kaart laat de piratenkapitein toe om koers te zetten naar een ander, vrij 
buiteneiland of naar schatteneiland. Bovendien kan deze kaart het effect van een consortium 
annuleren (In dat geval direct te spelen nadat de kaart “Consortium” werd gespeeld. 
Consortium (Consort) 
Deze kaart wordt op het einde van de plunderingsfase gespeeld. De piratenkapitein van je keuze 
heeft de helft van zijn buit (schatten en goudstukken) in jouw voordeel begraven. Het delen van 
de roempunten gebeurt in jouw voordeel. Maw wanneer een speler een buit begraaft op 
schatteneiland, ontvang je de helft van zijn roempunten. Beide spelers verplaatsen hun roemsteen 
op de roemschaal (elk de helft, maar afronden in jouw voordeel!). 
Kraaiennest (Crow’s nest) 
Deze kaart wordt bij de aanvang van de navigatiefase gespeeld, nog voor de spelers hun 
eilandkeuze hebben gemaakt! In plaats van simultaan de keuze van de eilanden te tonen met het 
stuurwiel, moeten de spelers om beurt en in uurwijzerszin hun keuze kenbaar maken. Telkens 
worden de schepen in de gekozen haven geplaatst. Jij bepaalt de startspeler. 
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Eigen scheepherstellers (Going on the account) 
Deze kaart wordt tijdens de opwaarderingsfase gespeeld. Zij kan in elke haven (zowel in 
Piratenbaai, schatteneiland als in alle buiteneilanden) uitgespeeld worden. Je mag kosteloos 
(gratis) 1 scheepssector 1 niveau verhogen. 
Omkoping (Privateering commission) 
Deze kaart wordt op het einde van de navigatiefase gespeeld, in antwoord op het inzetten van de 
Royal Navy. Je mag de getipte Royal Navy in jouw haven verplaatsen naar een buiteneiland van 
je keuze. 
Interceptie door de Royal Navy (x2) (Royal Navy Intercept) 
Deze kaart wordt op het einde van de navigatiefase gespeeld, nadat de havenbestemming van alle 
spelers gekend is. Je mag de Royal Navy in de haven van een buiteneiland van je keuze plaatsen. 
De ligging van Piratenbaai en schatteneiland zijn bij de Navy niet gekend waardoor ze niet door 
de Royal Navy kunnen bezocht worden. De Royal Navy vuurt altijd een salvo van 4 af (gooien 
met 4 dobbelstenen). Het marineschip heeft een scheepsrompsector dat 4 treffers kan incasseren 
voordat het schip vernietigd wordt. De snelheid van het marineschip bedraagt 20 als zeilniveau. 
De piratenkapitein, die erin slaagt om de Navy te kelderen, behaalt 4 roempunten. 
Geheime eilandkaart (Secret map) 
Deze kaart wordt op het einde van de plunderingsfase gespeeld. Een dobbelsteenworp bepaalt 
welk buiteneiland de kaart opgeeft. Bij een 6 wordt er opnieuw gedobbeld. Slaagt de betrokken 
piratenkapitein erin om het aangeduide eiland in de volgende ronde te plunderen, dan wordt de 
aanduiding op de aanwezige schatkaart gewoon verdubbeld. 
 
Zeeslag- en salvokaarten 
Piraten en zeerovers zijn al eeuwen gekend omwille van hun hardnekkige gevechtslust. Er zijn 
dan ook 2 types gevechtskaarten die tijdens een gevecht kunnen gespeeld worden. Tijdens de 
voorbereidende fase van de zeeslag speelt elke piratenkapitein al dan niet zeeslagkaarten. 
Eigenlijk mag elke speler om beurt 1 kaart spelen te beginnen met de speler met het snelste schip 
t.e.m. de speler met het traagste schip. De werking van zeeslagkaarten blijft gedurende de ganse 
zeeslag (bestaande uit meerdere salvo’s) van kracht. Salvokaarten daarentegen zijn slechts geldig 
voor 1 salvo (salvo = 1 schot met alle bemande kanonnen). Salvokaarten worden dan ook 
gespeeld vlak voor men een salvo afvuurt en gelden bijgevolg enkel voor die salvo! 
 
D. Zeeslagkaarten 
 
Een eerlijke zeeslag! (Avast belay!) 
Deze kaart is gedurende de ganse zeeslag (alle salvo’s) van kracht.  
Hierdoor mogen alle spelers geen zeeslag- noch salvokaarten meer spelen in deze zeeslag. De 
kaarten, die evenwel voor deze kaart werden uitgespeeld, blijven van kracht. 
Voortgestuwd door de wind! (x2) (Blow me down!) 
Deze kaart is gedurende de ganse zeeslag (alle salvo’s) van kracht. 
Je hebt de wind in de zeilen waardoor je zeilsector beschikt over een bonus van +6. 
De bonussen van 2 kaarten “Voortgestuwd door de wind!” worden opgeteld indien beide kaarten 
in dezelfde zeeslag door dezelfde piratenkapitein worden uitgespeeld. 
Scheepsentering! (x2) (Grapple attack!) 
Deze kaart is gedurende de ganse zeeslag (alle salvo’s) van kracht. 
Door de scheepsenetering kunnen de kanonnen niet ingezet worden en komt het tot een man-
tegen-man gevecht. Elke piratenkapitein gooit de rest van de zeeslag het aantal dobbelstenen 
zoals opgegeven door de bemanningssector. Het niveau van de kanonsector speelt hierbij geen 
enkele rol. De papegaaikaarten Lange Jans papegaai – “Een fluitje van een cent”! Long John 
Silver’s parrot en Magere Heins papegaai – “Wat een spetterend vuurwerk!” Billy Bones’ 
parrot overteffen het effect van deze kaart. 
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Rookgordijn! (x2) (Smoke screen!) 
Deze kaart is gedurende de ganse zeeslag (alle salvo’s) van kracht. 
Door een rookgordijn aan te leggen, kan je enkel geraakt worden door een dobbelsteenresultaat 
van 6. 
Dumpen van schatten! (Treasure over board!) 
Deze kaart is gedurende de ganse zeeslag (alle salvo’s) van kracht. 
Per schatkist die je over boord gooit, beschikt je zeilsector over een bonus van +2. Je mag zoveel 
schatkisten dumpen als je wenst. De ingezette schatkisten worden naast de zeilsector gelegd. Na 
het beëndigen van de zeeslag, verdwijnt de kaart op de aflegstapel en worden de schatkisten op 
schatteneiland gelegd. 
 
E. Salvokaarten 
 
Afvuren van met schroot beladen granaten! (x2) (Grapeshot attack) 
Deze kaart geldt enkel voor één salvo. 
In de volgende salvo tref je het doel bij de dobbelsteenworp 3, 4, 5 of 6. Je eigen kanonnen (maw 
je kanonsector) lopen bij deze salvo evenwel een beschadiging van 2 treffers op. Wordt door deze 
salvo je eigen schip evenwel gehavend, dan moet je eveneens naar Piratenbaai koers zetten. De 
kaart overteft gedurende één salvo de werking van “Rookgordijn!”. Let op: Door het gebruik 
van deze kaart kan de papegaaikaart Lange Jans papegaai – “Een fluitje van een cent”! Long 
John Silver’s parrot verdwijnen omdat de sector waarvoor hij advies verleent 2 maal wordt 
getroffen. Is de kanonsector evenwel beschermd door een scheepsmeesterkaart, dan is de 
papegaai voldoende beschermd! 
Kruidvat getroffen! (x2) (Powder keg) 
Deze kaart geldt enkel voor één salvo. 
In de volgende salvo worden de scheepsrompen van alle, in deze zeeslag betrokken schepen 
(inclusief je eigen scheepsromp), geraakt. Hierdoor zullen bv 3 treffers bij een dobbelsteenworp 
met 5 dobbelstenen, 3 punten schade toebrengen aan elke scheepsrompsector van elk schip 
betrokken in die zeeslag! De schade toegebracht aan de scheepsrompsector is cumulatief. Werd 
bv een schip daarna in die salvo al geraakt, dan loopt het schip hoedanook nog eens 3 bijkomende 
schadepunten op. Deze kaart mag men tijdens de zeeslagfase buiten zijn beurt spelen (bv wanneer 
een andere piratenkapitein een salvokaart speelt of voordat een speler een salvo afvuurt 
[gedobbeld heeft] ). Ervaren piratenkapiteins gebruiken deze kaart wanneer ze in vuurkracht 
overklast worden, bv wanneer ze geconfronteerd worden met de Royal Navy en/of legendarische 
piraten.. Indien je beschikt over de papegaaikaart Kapitein Zeebonks papegaai – “D’r kan 
meer in dan je denkt!” Captain Flint’s parrot moet je erop letten dat je eigen papegaai niet 
gedood wordt tijdens deze actie. 
Zesvoudig salvo! (x2) 
Deze kaart geldt enkel voor één salvo. 
In de volgende salvo worden alle scheepssectoren van alle vijandige schepen, betrokken in deze 
zeeslag, geraakt. Gezien deze superieure salvo moeten al je kanonnen afkoelen voordat ze kunnen 
herladen worden. In de volgende salvo kan je dan ook geen salvo afvuren en moet je dus een 
beurt overslaan. 
 
F. Roemkaarten 
 
Een goed piratenleven wordt overheerst door sterke drank, ruwe zeemansliederen en 
buitgemaakte schatten. Roemkaarten worden dan ook geheim gehouden voor de andere 
piratenkapiteins. Pas op het speleinde worden deze kaarten open gelegd en worden de roemstenen 
naargelang de opgegeven roempunten op de puntenschaal verplaatst. 
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Legendarische piraten en de Royal Navy 
 
Algemeen 
De legendarische piraten doorkruisen continu de Caraïbische zee nabij Piratenbaai. Deze zwaar 
bewapende piratenschepen zijn in het begin tegenstanders van formaat. Men vermijdt dan ook 
best zeeslagen met dergelijke piraten tenzij men ervan overtuigd is dan men de zeeslag kan 
winnen. 
Net zoals de legendarische piraten patrouilleert de Royal Navy in deze wateren teneinde 
koopvaardijschepen enige bescherming te bieden. 
Indien een piratenkapitein tijdens de navigatiefase in een haven eindigt waar zich een zwart schip 
bevindt, zal het in de zeeslagfase onvermijdelijk tot een gevecht komen met die legendarische 
piraat. Maar soms kan men ook geconfronteerd worden met de Royal Navy. 
 
De spelers moeten bij een zeeslag, waarin ook een legendarische piraat en/of de Royal Navy 
betrokken zijn, ofwel vluchten ofwel vechten tegen deze gemeenschappelijke tegenstander 
voordat ze het gevecht met andere piratenkapiteins aangaan. De legendarische piraten en de 
Royal Navy vechten volgens de karakteristieken opgegeven op de desbetreffende kaarten. 
 
Zowel de legendarische piraten als de Royal Navy kunnen enkel getroffen worden op de 
scheepsrompsector. De waarde van de scheepsrompsector van deze schepen wordt bv 
bijgehouden dmv een dobbelsteen. Wanneer de scheepsrompsector van deze schepen 0 bereikt, 
zinken deze schepen. Slaagt men er niet in om deze schepen te kelderen, dan worden deze 
schepen automatisch gerepareerd voor de volgende ronde. De andere scheepssectoren van de 
legendarische piraten en de Royal Navy blijven dus gedurende de volledige zeeslag ongewijzigd! 
 
Een speler die niet betrokken is in de zeeslag met de legendarische piraat zal dobbelen voor deze 
piraat. De speler die de Royal Navy heeft uitgespeeld dobbelt ook voor hem. 
 
Legendarische piraten, noch de Royal Navy kunnen zeeslag- of salvokaarten spelen. Ze kunnen er 
wel door getroffen worden. 
 
Legendarische piraten, noch de Royal Navy ontvluchten een zeeslag. Zij vechten tot het bittere 
einde. 
 
Wanneer een legendarische piraat of de Royal Navy gekelderd worden, dan wordt de waarde aan 
roempunten onmiddellijk verdeeld onder de piratenkapiteins die betrokken zijn bij deze zeeslag 
en hun toevlucht nog niet hebben genomen tot Piratenbaai. 
 
Edward de verschikkelijke of “Zwartbaard” (Edward Teach “Blackbeard”) 
Zwartbaards salvo’s zijn gekend om hun kracht en precisie. De snelheid van zijn schip is 
legendarisch en de stevigheid van zijn scheepsromp maken van hem één van de meest gevreesde 
zeerovers. 
In een zeeslag: 
Elke salvo vuurt Zwartbaard met 6 dobbelstenen. Als doel neemt hij steeds het piratenschip met 
de meeste kanonnen. Hij vuurt steeds naar de scheepsrompsector. 
Karakteristieken van het schip van zwartbaard: 
Scheepsrompsector: 8 
Zeilsector: 24 
Bemannings- en kanonsector: 6 
Roempunten: 6 (bij vernietiging) 
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De vliegende Hollander (The Flying Dutchman) 
Dit beruchte spookschip beschikt over magische reparatiekrachten. Dit spookschip heeft dus 
zelfherstellende krachten, waardoor de scheepsrompwaarde na elke salvoronde (nadat al zijn 
tegenstanders een salvo hebben afgevuurd) automatisch met 2 stijgt voor zover het schip niet 
gekelderd werd. Hierbij wordt evenwel de initiële scheepsrompwaarde niet overschreden. 
In een zeeslag: 
Elke salvo vuurt “De vliegende Hollander” met 4 dobbelstenen. Als doel neemt hij steeds het 
piratenschip met de grootste bemanning. Hij vuurt steeds naar de bemanningssector. 
Karakteristieken van het schip van zwartbaard: 
Scheepsrompsector: 5 (met herstellende werking 2) 
Zeilsector: 16 
Bemannings- en kanonsector: 4 
Roempunten: 6 (bij vernietiging) 
 
Kapitein Haak (Captain Hook) 
Omwille van de wispelturigheid van de scheepsbemanning van Kapitein Haak is de aanvalskracht 
van dit piratenschip onvoorspelbaar. Soms zijn de aanvallen lachwekkend, maar soms trefzeker. 
Maar zelfs wanneer Kapitein Haak zijn doel mist, vallen er klappen. Een ander piratenschip 
betrokken in deze zeeslag kan in de brokken delen. Voordat Kapitein Haak een salvo afvuurt naar 
een piratenschip, wordt aan de andere, aanwezige piratenkapiteins, in uurwijzerszin een nr van 1 
tem 4 toegekend, te beginnen met de piratenkapitein links van de aangevallen kapitein. Wanneer 
het salvo zijn doel mist maar Kapitein Haak dobbelde één of meerdere opgegeven nrs, dan 
worden deze schepen geraakt. 
In een zeeslag: 
Elke salvo vuurt Kapitein Haak met 3 dobbelstenen. Als doel neemt hij steeds het piratenschip 
met de grootste scheepsromp. Hij vuurt steeds naar de scheepsrompsector. 
Karakteristieken van het schip van zwartbaard: 
Scheepsrompsector: 5 
Zeilsector: 18 
Bemanning- en kanonsector: 3 
Roempunten: 3 (bij vernietiging) 
 
Ann Bonny en Mary Read (Ann Bonny and Mary Read) 
In de annalen van de zeeroverij zijn slechts de namen van een handvol vrouwelijke piraten 
bekend. Bonny en Read behoren tot dit select gezelschap en deden geenszins onder voor hun 
mannelijke collega’s. Een confrontatie met het piratenschip van Anne en Mary is geen lachertje 
want bij een treffer worden meteen alle scheepssectoren van het doel getroffen. 
In een zeeslag: 
Elke salvo vuurt het schip van Ann en Mary met 3 dobbelstenen. Als doel nemen zij steeds het 
snelste piratenschip (schip met de meeste zeilen). Bij een treffer raken zij meteen alle 
scheepssectoren! 
Karakteristieken van het schip van zwartbaard: 
Scheepsrompsector: 5 
Zeilsector: 22 
Bemanning- en kanonsector: 3 
Roempunten: 6 (bij vernietiging) 
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De Nestra Senora de la Conception (The Cacafuego) 
De Nestra Senora de la Conception is één van de grootste schepen beladen met goud en schatten 
dat door piraten werd veroverd. Het schip kreeg door de eigen Spaanse bemanning, omwille van 
zijn gebrekkige vuurkracht, de bijnaam Cacafuego. 
In een zeeslag: 
De Cacafuego is niet bij machte om een salvo af te vuren. De aanwezige piratenkapiteins zullen 
eerst onderling de zeeslag moeten uitvechten. De winnaar van de zeeslag verovert de Cacafuego, 
een drijvende schatkist. Maar wat is de omvang van de schat? De buit wordt pas bepaald nadat de 
winnaar van de zeeslag bekend is. De winnaar behaalt evenveel roempunten als de 
dobbelsteenworp aangeeft. 
 
Blanco kaarten 
 
De blanco kaarten laten toe om eigen legendarische piraten, zeeslag-, salvo-, en 
gebeurteniskaarten te ontwerpen. Aarzel niet om een eigen toets te geven aan dit piratenspel en 
stuur uw suggesties naar het forum van Days of Wonder: www.piratescovegame.com. 
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Samenvatting 
 
Optuigen van het schip 
 
 
Plaatsen van een scheepsmeesterkaart 
 

 
 
 
 
 
 
Het scoren van roempunten 
Piratenkapiteins scoren roempunten voor elk van de volgende acties 
Het winnen van zeeslagen (1 roempunt per schip dat na een treffer de vlucht neemt) 
Het plunderen van een eiland (aangegeven aantal roempunten op de schatkaart) 
Het verslaan van legendarische piraten en/of Royal Navy (opgegeven aantal roempunten op de 
desbetreffende kaart) 
Het begraven van schatkisten (1 roempunt per schatkist) en goudstukken (1 roempunt per 3 
goudstukken) 
Het verzamelen van roemkaarten (Kroegkaarten met roempunten) 
Piratenkapiteins verliezen roempunten bij de volgende gebeurtenissen 
Wanneer de piratenkapiteins gekielhaald worden als gevolg van een muiterij (-2 roempunten) 
Een papegaai sterft (-2 roempunten) of door een andere, nieuwe papegaai vervangen wordt (-1 
roempunt) 
 
 

Bemanning 

Kanonnen 

Zeilen 

Scheepsromp Schat-
kisten 

Papegaai-
kaarten 

Startpositie 
markeerschijf 

Opwaarderings-
kosten 
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Na het plunderen mag men tijdens de opwaarderingsfase in: 
1. Kroegeiland (1): tot 3 kroegkaarten kopen tegen 2 goudstukken per stuk. 

Scheepsrompeiland (2): zijn scheepsromp opwaarderen (versterken) zoveel als men wenst 
op voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. 

2. Zeileiland (3): zijn zeilen opwaarderen (versterken) zoveel als men wenst op voorwaarde dat 
men de opwaardering(en) kan betalen. 

3. Kanoneiland (4): zijn kanonnen opwaarderen (versterken) zoveel als men wenst op 
voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. 

4. Bemanningseiland (5): zoveel bemanning aanwerven (versterken) als men wenst op 
voorwaarde dat men de opwaardering(en) kan betalen. 

5. Schatteneiland (6): mag men schatkisten en goudstukken begraven. Het begraven van 
schatkisten brengt 1 roempunt per kist op terwijl het begraven van goudstukken slechts 1 
roempunt per 3 goudstukken oplevert. 
Eén scheepssector één niveau opwaarderen tegen het dubbele van de aangegeven prijs op de 
scheepskaart. 

6. Piratenbaai : 1 kroegkaart en 2 goudstukken of 2 kroegkaarten. 
Herstellen gehavende scheepssector tegen 2 goudstukken. 
(Werden in een zeeslag simultaan meerdere sectoren vernietigd, als gevolg van de 
salvokaarten “Zesvoudig salvo!” of “Kruitvat getroffen!”, dan moeten alle vernietigde 
sectoren in die beurt hersteld worden. Kan men de reparatie niet betalen, dan worden alle 
sectoren hersteld, maar ontvangt men geen goudstukken, noch kroegkaarten.) 

 
Spelverloop 
• Schatkaartfase: schatkaarten omdraaien 

Elke bovenste schatkaart van de kaartenstapels op de eilanden 1 - 5 wordt omgedraaid. 
• Navigatiefase: varen of verplaatsen van de schepen 

 De piratenkapiteins tonen gelijktijdig hun geheim ingestelde stuurwielen en plaatsen hun 
schip in de haven van het gekozen eiland. 

• Zeeslagfase: zeeslagen uitvechten 
De zeeslagen worden uitgevochten te beginnen met kroegeiland (1)  

• Plunderingsfase: plunderen van een eiland 
De piratenkapiteins voeren de opgegeven acties van de schatkaart uit, ttz zij ontvangen 
roempunten, goudstukken, schatten of kroegkaarten. 

• Opwaarderingsfase: opwaarderen van schepen 
Opwaardering van het schip volgens het aanbod van het aangemeerde eiland: 
- op kroegeiland (1): tot 3 kroegkaarten kopen tegen 2 goudstukken per kaart 
- op scheepsrompeiland (2), zeileiland (3), kanoneiland (4) en bemanningseiland (5) de 
respectievelijke scheepssector naar keuze versterken 
- op schatteneiland mag men elke schat en goudstuk begraven. Per schat en per 3 
goudstukken ontvangt men 1 roempunt op de roemschaal en eventueel één scheepssector 1 
niveau opwaarderen tegen het dubbele van de gewone prijs. 
- in Piratenbaai bekomt men 2 kroegkaarten (of 1 kroegkaart en 2 goudstukken) van de 
voorraad en mag men zijn gehavend schip herstellen. 

• Verplaatsingsfase van legendarische piraten: legendarische piraten verplaatsen en 
controle van het laadruim 
De zwarte schepen varen elk in westelijke richting. Indien een legendarische piraat in een 
zeeslag werd vernietigd, dan wordt de kaart vervangen door een nieuwe kaart van de set 
legendarische piratenkaarten. 
De controle van de laadruimen van elke speler met dumping van overtollige schatten in zee. 

 
Het verloop van een zeeslag 
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De zeeslagen worden steeds in westelijke richting (te beginnen met kroegeiland) afgehandeld. 
Elke zeeslag omvat een voorbereidende fase, gevolgd door een vuurgevecht bestaande uit 
verschillende salvo’s. 
1. De voorbereidende fase van een zeeslag 

Naar keuze en eigen inzicht zal elke speler een zeeslagkaart spelen.. 
2. Afvuren van salvo’s (in dalende volgorde van snelheid) 

a. Een salvo afvuren naar een ander schip 
◊ Spelen van een salvokaart – Het effect van deze kaart telt enkel voor deze 
dobbelsteenworp 
◊ Verkondig luidop welk schip en welke scheepssector je aanvalt 
◊ Gooi met de dobbelstenen (aantal = laagste waarde van de kanon- en bemanningssector) 
Treffers bij 5 en 6. De markeerschijf van het getroffen schip wordt aangepast. 
b. Vluchten naar Piratenbaai 
 Wanneer een schip bij eerdere salvo’s beschadigd werd, dan ontvangen de andere, 
aanwezige piratenkapiteins elk een roempunt. 
Een schip dat niet geraakt werd en toch vlucht riskeert dat muiterij uitbreekt aan boord. Om 
na te gaan of de muiterij al dan niet slaagt, wordt er gedobbeld. Bij een 1 revolteert de 
bemanning. Deze piratenkapitein verliest zijn goudvoorraad en zijn schatkisten. Bovendien 
wordt deze kapitein gekielhaald waardoor hij 2 roempunten verliest. 

3.  De 2de salvoronde en de daaropvolgende salvorondes 
De volgende salvo’s worden op dezelfde wijze afgehandeld als de eerste salvo, waarbij 
steeds het snelste schip (= schip met de meeste zeilen) als eerste aan de beurt komt en de 
overige schepen aan bod komen. Dit gaat zo door totdat slechts één schip per haven in elk 
eiland achter blijft. 

 
Opmerking: De speelvolgorde is afhankelijk van de zeilsector. Vermits de zeilsector kan geraakt 
worden door een salvo dient dit nauwlettend in het oog te worden gehouden. 
 
Algemene opmerkingen: 
• Legendarische piraten en de Royal Navy moeten eerst verslagen worden voor er tussen de 

spelers een gevecht kan uitbreken. 
• Scheepsmeesterkaarten worden altijd eerste geraakt, voor de papegaaikaart. De 

scheepssector komt pas als laatste aan bod. 
• Er vinden geen zeeslagen plaats op schatteneiland, tenzij met legendarische piraten. 
• Er vinden geen zeeslagen plaats in Piratenbaai. 
 


