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Inhoud :

- 9 kaarten met waarde 1 tot en met 9 florijnen
- 1 kaart Jakob de Rijcke
- 5 kaarten als goederenaanwijzer (koper,  laken,  wijn,  kruiden,  juwelen)
- 45 goederenkaarten :  koper,  laken,  wijn,  kruiden,  juwelen
                                          elk 9 x waarvan 2 met een koninklijke zegel
- 4 kaarten met kooplieden
- spelregels
- 2 kaarten met illustraties

Spelidee en doel :

De Fugger-familie die sinds 1367 in het Duitse Augsburg woont is op zoek naar
succesvolle kooplieden om voor hen handel te drijven in heel Europa.  De spelers
moeten als kooplieden door hun invloed de prijzen van de goederen proberen te
verhogen.  De meest succesvolle koopman mag in dienst treden van Jakob de
Rijcke.

Voorbereiding :

- Papier en pen klaarleggen.
- De 9 florijn-kaarten worden in een cirkel gelegd (zie illustratie).
- De 5 goederenaanwijzers worden aan waarde 5 aangelegd (zie illustratie).
- De kaart Jakob de Rijcke wordt open naast de cirkel gelegd.
- De 45 goederenkaarten en de 4 kooplieden worden gemengd.
- Elke speler krijgt 4 kaarten (goederen- en/of koopliedenkaarten).
- Bij Jakob de Rijcke worden 2 goederenkaarten opengelegd.  (wanneer een

koopliedenkaart zou getrokken worden,  wordt hij op de aflegstapel gelegd en
vervangen door een andere (goederen)kaart).

- De rest van de kaarten wordt verdekt als trekstapel in de cirkel gelegd.

Spelverloop :

Per beurt kiest elke speler één van de volgende mogelijkheden :

- Eén kaart van de verdekte stapel trekken.  Dit mag alleen als men 4 of minder
kaarten op handen heeft.

- Eén kaart openleggen :  een goederenkaart of een koopliedenkaart  (een speler
mag niet meer dan 2 koopliedenkaarten voor zich liggen hebben).



- Eén goederenkaart verdekt voor zich leggen.  Dit mag alleen in de eerste 2
ronden (de 1ste wordt verticaal gelegd,  de 2de wordt horizontaal gelegd).  Het is
belangrijk om dit te doen want op het einde van het spel worden deze kaarten
nog gewaardeerd.  Voor elke verdekte kaart die een speler legt krijgt Jakob de
Rijcke één open goederenkaart (wanneer een koopliedenkaart getrokken wordt,
wordt deze op de aflegstapel gelegd en vervangen door een goederenkaart)
behalve in een spel met vier spelers.

Waardering :

- Een ronde stopt zodra er van één van de goederen 5 goederenkaarten open
liggen (bij alle spelers en Jakob de Rijcke samen).

- Nu volgt een waardering.
- De 3 goederen met de meeste open kaarten (bij alle spelers en Jakob de Rijcke

samen)  stijgen op de waardenschaal evenveel florijnen als er kaarten van dit
goed open liggen.

- Bij gelijkstand op de 2de plaats stijgen alle betrokken goederen en is er geen 3de

plaats.
- Ook bij gelijkstand op de 3de plaats stijgen alle betrokken goederen.
- Als bij de waardering de 9 florijnen overschreden worden,  stopt de

goederenaanwijzerkaart bij waarde 1 florijn.
- Alle goederen die niet gestegen zijn dalen 1 florijn in waarde.
- Nu verkopen alle spelers hun goederen d.w.z. dat de huidige prijs van de

goederen genoteerd wordt (per kaart en per speler).
- Wanneer van een bepaald goed maximum 3 kaarten open op tafel liggen,  krijgen

de spelers die een kaart met een koninklijke zegel van dit goed hebben het
dubbele van de huidige prijs.

- Jakob de Rijcke verdient niets.
- Na deze waardering worden alle goederenkaarten op de aflegstapel gelegd.
- Iedereen krijgt 2 nieuwe kaarten van de trekstapel,  ook als je meer dan vier

kaarten op handen hebt.
- Wie 1 koopman open liggen heeft krijgt 2 extra kaarten.  Wie 2 koopmannen open

liggen heeft krijgt 5 extra kaarten.  Daarna worden alle koopmannen op de
aflegstapel gelegd.

- Ook Jakob de Rijcke krijgt twee nieuwe goederenkaarten (geen kooplieden).
- De volgende speler aan de beurt is de speler links van de speler die het tot een

waardering heeft laten komen.

Einde van het spel :

- Wanneer een speler 100 of meer florijnen heeft.
- Er volgt nog een eindwaardering met de kaarten die de spelers in de eerste 2

beurten verdekt voor zich gelegd hebben.  Je krijgt het dubbele van de huidige
waarde voor deze kaarten (koningszegels tellen niet).

- De winnaar is de speler met de meeste florijnen.

Spel voor 2 spelers :

- Hetzelfde als het basisspel maar nadat beide spelers hun beurt beeïndigd hebben
wordt één goederenkaart (geen kooplieden) open bij Jakob de Rijcke gelegd.


