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SPELIDEE
Op de drijvende Aziatische markten gonst en bruist het van de bedrijvigheid. Dicht bij elkaar
liggen de jonken die overvol geladen zijn met exotische goederen uit de hele wereld. Over
smalle houten planken gaan de kooplui en hun helpers tussen de boten heen en weer om aan
te kopen voor de grote markt in de stad. Om het best zaken te doen, moeten ze op het juiste
ogenblik op de juiste jonk zijn. Enkel wie zijn acties gericht coördineert, slaagt erin de
handelsheer met de meeste aanzien te worden.

INHOUD
• 1 spelbord

Bij 4 spelers zijn beide Actiemogelijkheden
helpers in het spel; op elk van de spelers
pad één

Bij S en Y vinden de
Bij 3 spelers is enkel de gebeurtenissen plaats
helper van het onderste
pad in het spel Op de grijze jonk

komen geen goederen-
kaarten, aangezien
men op deze plaats de

Op deze plaats komen de goederensoorten
actuele marktkaarten uitsorteert
en de marktkaartenstapel 
                                      

Wanneer een koopman
op de jonk komt, zet hij  
zich vooraan Op deze plaatsen

komen de bijzondere
kaarten

In het midden worden de 
ladingsstrookjes geordend

Hier worden de goederen-
kaarten afgelegd

Over deze loopbruggetjes
verplaatsen de kooplui zich
van jonk tot jonk



• 80 ladingsstrookjes in 4 kleuren

Elk ladingsstrookje bestaat uit drie kisten,
die echter niet altijd zichtbaar zijn.

• 10 marktkaarten

De marktkaarten geven aan hoeveel
Yuan men per set van identieke
goederen kan krijgen en ook voor
welke goederensoorten er een
bijzondere kaart bestaat.

• 3 markeringsstenen
De vierkante houten markerings-
stenen worden ingezet om de reeds
gebruikte kleuren op de marktkaarten
te bedekken.

• 30 speciale kaarten

De bijzondere kaarten kunnen extra
handelingsmogelijkheden opleveren
of kunnen bij het einde van het spel
voor een extra bonus zorgen.

• 8 voorraadkaarten

Elke speler ontvangt reeds van bij
het begin van het spel twee
voorraadkaarten die hij voor zich
neerlegt. Andere voorraadkaarten
vindt men terug onder de bijzondere
kaarten.

• 72 goederenkaarten

Van de vier soorten
goederen zijn er
telkens 18
kaarten. 

wit = rijst
bruin = vis
paars = groenten
oranje = specerijen 

• 3 kooplui

Elk van de drie kooplui kan slechts eenmaal per ronde
actief worden en alleen op de jonk waarop hij zich
reeds bevindt.

• 2 helpers

Wanneer geen enkele koopman meer vrij is of wanneer
zijn mogelijkheden u niet bevallen, kan men zich van de
diensten van één van de helpers verzekeren.
Af en toe is dit een winstgevend alternatief.

1 jonk

De houten jonk wordt gebruikt als
startspelersteen en geeft aan wie de
fasen van een ronde begint.

• 1 overzichtskaart

                                                     achterkant
        voorkant                              geheugensteuntje
        overzicht van het                  voor twee belangrijke
        spelverloop                           spelregels

• 1 overzichtsblad

Het overzichtsblad geeft een
overzicht van de speciale kaarten
evenals van het spelverloop en de
spelvoorbereidingen.

• 1 bundel geld

Als laatste maar wel als
belangrijkste komt het geld,
aangezien de rijkdom bepalend zal
zijn wie het meeste aanzien tussen
de kooplui zal verwerven.



DOEL VAN HET SPEL
Wordt de beste handelsheer die meer winst maakt dan zijn concurrenten. Hiervoor moet je je
lading als beste op de schepen positioneren (hiervan hangt je inkomen en goederenopbrengst
af) maar ook slim omgaan met kooplui en hun helpers.

SPELVOORBEREIDING
De spelvoorbereidingen voor 3 tot 4 spelers
worden uitvoerig beschreven op de voorkant
van het overzichtsblad. Op de achterkant
vindt u een verklaring van de bijzondere
kaarten.

Voor het eerste spel moeten de drie grote
houten schijven met één van de grote zelf-
klevers (kooplui) worden beplakt. Op de twee
kleine houten schijven worden de kleine zelf-
klevers (helpers) geplakt. De rugzijde van de
houten schijven blijft gewoon leeg.

Opmerking: de spelregels zijn zo eenvoudig dat na één
of twee spelletjes alleen nog het overzichtsblad ter
hand wordt genomen.

Voorzijde: Achterzijde
spelvoorbereiding bijzondere kaarten

SPELVERLOOP
Er worden 10 ronden gespeeld. Elke ronde
bestaat uit de volgende 6 fasen:
1. Marktkaart en gebeurtenis
2. Spelersacties
3. Goederenbevoorading
4. Goederenpoker
5. Verplaatsen figuren
6. Startspelerwissel

Opmerking: zwaartepunt van het spelgebeuren zijn de
spelersacties in fase 2 en de goederenpoker in fase 4.

Fase 1: Marktkaart en gebeurtenis
De startspeler draait de bovenste kaart van
de stapel marktkaarten om. Deze kaart geeft
aan hoeveel geld men in fase 4 voor de
goederen kan verdienen.
Onmiddellijk na het omdraaien van de
marktkaart kan de speciale kaart “Goederen
ruilen” ingezet worden.
Staan de helpers op een veld met een S
(Sonderkarte – speciale kaart uitzoeken) of Y
(Yuan – geld tellen), dan worden deze
gebeurtenissen uitgevoerd.
Bij een S kiest iedere speler, beginnend bij de
startspeler, telkens een andere stapel
speciale kaarten en zoekt een speciale kaart
uit. Daarna legt iedere speler de stapel terug
op hetzelfde veld.
Bij een Y telt iedereen zijn geld en maakt de
som bekend. (uitgezonderd deze actie mag
men zijn geld geheim houden)

Voorbeeld: op de hierlangs afgebeelde
marktkaart gaat het om 2 Yuan voor
de bruine goederen (vis), 1 Yuan voor
de witte goederen (rijst), 4 yuan voor
de oranje goederen (specerijen) en
een speciale kaart voor de paarse
goederen (groenten).



Fase 2: Spelersacties
Beginnend bij de startspeler, in wijzerzin,
voert elke speler precies één actie uit.
Voor elke actie staat een koopman of een
helper, met zijn eigen specifieke
mogelijkheden, ter beschikking.
Na het uitvoeren van een actie wordt de
overeenkomstige koopman of helper
omgedraaid. Nu kan geen andere speler deze
actie meer uitvoeren.

Actiemogelijkheden van de kooplui:
Elke koopman kan slechts op het schip
waarop hij staat actief worden.

Laden van ladingsstrookjes: kiest
men voor deze actie dan mag men 2
eigen ladingsstrookjes in de jonk

laden. Liggen er reeds 3 ladingsstrookjes
naast elkaar, dan wordt een nieuwe laag
gekruist op de vorige gelegd. Bij elke nieuwe
laag wordt dit zo gedaan.
Ladingsstrookjes worden nooit weggenomen,
ze mogen weliswaar bedekt worden of door
een speciale kaart verschoven worden.

Belangrijk voor de latere waarderingen:
alleen de zichtbare kisten zijn geldig.

Lading verzilveren: kiest men voor
deze actie dan krijgt men per zicht-
bare eigen kist 1 Yuan. Je krijgt

altijd minstens 3 Yuan, zelfs wanneer je op
die jonk geen enkele zichtbare kist hebt of
zelfs geen ladingsstrookje.

Goederenkaarten nemen: kiest
men voor deze actie dan mag men
per zichtbare eigen kist 1

goederenkaart van de jonk nemen. Je krijgt
altijd minstens 3 goederenkaarten, zelfs
wanneer je op die jonk geen enkele zichtbare
kist hebt of zelfs geen ladingsstrookje.
Wanneer deze actie op de grijze jonk
uitgevoerd wordt, mag je goederenkaarten
van een willekeurige jonk nemen.
Is een goederensoort uitgeput, dan mag je
één andere soort nemen.

Opmerking: aangezien het duidelijk is dat de volgende
fase voor de deur staat, moet de laatste speler ook de
laatste koopman of helper omdraaien nadat hij zijn
actie heeft beëindigd. Dit vergemakkelijkt ook het
overzicht wanneer in fase 5 de kooplui en de helpers
één positie worden verplaatst.

Opmerking: wie reds al zijn ladingsstrookjes aan boord
van de jonken heeft gebracht, kan er natuurlijk geen
meer inladen.

Voorbeeld: hier
krijgt groen 7 Yuan
van de bank.

Opmerking: de hoeveelheid hangt af van het aantal
zichtbare eigen kisten op de grijze jonk.



Actiemogelijkheden van de helpers:
De helpers bevinden zich steeds juist onder
het actieveld waartoe zij behoren. Het
actieveld geeft aan welke actie die helper
onmiddellijk kan uitvoeren (eventueel met
welke omvang). Een actie van een helper is
enkel mogelijk op één van beide schepen
waarop geen koopman staat.

Voorbeeld: op de afbeelding links staat
de helper juist onder het veld “2
goederen laden”. De speler beslist om
deze actie uit te voeren en kiest nu een
jonk waarop geen koopman staat.

Fase 3: Goederenbevoorrading
Elke speler bezit van bij het begin van het
spel twee bevoorradingskaarten. Andere
bevoorradingskaarten kunnen tijdens het spel
worden verkregen. Tijdens fase 3 mag elke
speler per voorraadkaart die voor hem ligt
een goederenkaart nemen. De goederen
mogen allen van dezelfde of van willekeurige
jonken worden genomen.

Opmerking: de
startspeler begint en
neemt al zijn goederen-
kaarten. Om de sterkte
van de medespelers te
kunnen inschatten bij de
volgende goederen-
poker, is het belangrijk te
zien welke goederen de
anderen nemen.

Fase 4: Goederenpoker
Iedereen legt een willekeurig aantal (ook nul)
goederenkaarten van één soort verdekt op
tafel. Iedereen legt ze gelijktijdig open. Nu
wordt elke goederensoort afgerekend. 
Alleen wie de meeste kaarten in een soort
(kleur) geboden heeft, krijgt geld : het bedrag
staat aangegeven op de actuele marktkaart.
De anderen krijgen voor deze goederensoort
niets en verliezen ook hun ingezette goede-
renkaarten. Alle ingezette goederenkaarten
komen terug in de overeenkomstige jonken. 
De goederensoorten die zopas uitbetaald
werden, worden met een zwarte vierkante
steen bedekt. Zijn er nog 1 of meer goederen-
soorten niet uitbetaald, dan wordt het bieden
opnieuw uitgevoerd zoals beschreven, tot alle
goederensoorten aan bod kwamen of tot
geen enkele speler nog kaarten heeft.
Wanneer een speler (per ongeluk of als bluf)
meerdere soorten goederenkaarten uitspeelt
(of goederenkaarten die al uitbetaald zijn),
staat dit gelijk alsof hij geen enkele kaart
uitspeelde. Hij neemt al zijn uitgespeelde
kaarten terug in de hand.
Wanneer een goederensoort op de markt
geen cijfer maar een S aangeeft, mag de
beste bieder een speciale kaart nemen (in de
10de en laatste ronde mag hij 3 Yuan in de
plaats nemen). Hij neemt één van de 4
stapels en zoekt daaruit een kaart. Daarna
legt hij de stapel terug op zijn plaats.

Opmerking: in deze fase spelen alle spelers tegelijker-
tijd. Het gaat hier meer om een veiling dan om poker
aangezien de spelers goederenkaarten bieden in de
hoop daarvoor geld of bijzondere kaarten te ontvang-
en. Zoals bij poker komt het er wel op aan succesvol te
bluffen en zijn medespelers correct in te schatten.

Opmerking: als er meerdere spelers het hoogste bod
hebben, dan wordt het bedrag gedeeld en naar onder
afgerond. Bij een gelijke stand in de bijzondere kaarten
(bij de S) blijft iedereen zonder kaarten zitten.

     speler A      speler B         speler C       speler D

Voorbeeld: de afgebeelde warenkaart
ligt open. Speler A biedt 1 x wit, speler B
en C bieden 3 x oranje en speler D biedt
4 x bruin.

Speler A krijgt 4 Yuan.
Speler B en C krijgen niets aangezien 
er naar beneden wordt afgerond.
Speler D krijgt een speciale kaart.

Het bruine, witte en oranje veld wordt
nu afgedekt. Een volgende (en onver-
mijdelijk laatste) biedronde begint
aangezien het nu nog enkel om de 
2 Yuan van paars gaat.



Fase 5: Verplaatsen van figuren
De startspeler verplaatst de kooplui in
uurwijzerzin naar de volgende jonk. De
helpers worden 
1 veld verder van het startveld naar rechts
geschoven. Bij het verplaatsen worden de
figuren terug met de beeltenis naar boven
gedraaid.

Fase 6: Startspelerwissel 
De rode jonk wordt in uurwijzerzin aan de
volgende speler doorgegeven. De volgende
ronde begint bij fase 1.

GEBEURTENISSEN
Staat of staan in fase 1 de helper(s) op een
veld met een S (speciale kaart uitzoeken) of
met een Y (geld tellen), dan volgt er vooraf
een gebeurtenis.
Bij een S neemt elke speler, beginnend bij de
startspeler, telkens een verschillende stapel
speciale kaarten en kiest daaruit een speciale
kaart. Daarna legt iedere speler de stapel
terug op hetzelfde veld.
Bij een Y telt iedereen zijn geld en maakt de
som bekend.

Opmerking: afgezien van deze tweemaal per spel
voorkomende bekendmaking mag men zijn geldbedrag
geheim houden.

EINDE VAN HET SPEL EN AFREKENING
Het spel eindigt na 10 ronden. De
marktkaarten zijn dan opgebruikt en de
helpers zijn op het eind van de lijst beland.
Elke speler telt zijn geld:

• zijn cash geld
• zijn bonusbedragen op zijn speciale

kaarten
• zijn speleinde bonus
Als speleindebonus ontvangt men 4 Yuan per
schip waarop minstens één eigen kist
zichtbaar is. Wie op alle vijf schepen minstens
één eigen kist zichtbaar heeft, krijgt in plaats
van 4 Yuan per schip een bonus van 25
Yuan.
De speler met het hoogste totaal heeft het tot
beste handelsheer gebracht en wint het spel.
Bij gelijkstand wint de speler die meest
goederenkaarten overhield.

Spelopbouwvariant
In plaats ven de normale opbouw te volgen
kan de spelopbouw eventueel op de volgende
manier verlopen.

De 3 kooplui worden verdekt geschud en
verdekt op 3 willekeurige jonken gelegd.

Elke speler neemt 3 ladingsstrookjes en geeft
ze aan zijn linker buur.

Beginnend bij de startspeler legt iedereen één
ladingsstrookje op een jonk, totdat alle
strookjes verdeeld zijn. Per jonk mogen
maximaal 3 strookjes gelegd worden.

Vervolgens worden de kooplui open gelegd
en het spel begint.



Spelopbouw voor 4 spelers

Spelopbouw voor 3 spelers

SPELVOORBEREIDINGEN
Nadat het spelbord op de tafel werd gelegd,
krijgt iedere speler :

• de 20 ladingsstrookjes van een kleur (rood,
groen, blauw of geel). Met deze keuze
wordt zijn kleur vastgelegd.

• de beide bevoorradingskaarten van zijn
kleur (te herkennen aan de rugzijde) die hij
open voor zich neerlegt.

Een startspeler wordt bepaald. De startspeler
krijgt de rode jonk als startspelersteen.
Overeenkomstig de hiernaast afgebeelde
startopstelling worden, afhankelijk van het
aantal spelers, de ladingsstrookjes, de
goederenkaarten, de kooplui en de helpers op
het spelbord gelegd.
Daarbij wordt bij 4 spelers een helper met de
beeldzijde naar boven op het startveld naast
de 3/4 en naast de 4 gelegd.
Bij 3 spelers wordt slechts één helper naast
de 3/4 gelegd, de andere helper gaat dan uit
het spel.
Bij 3 spelers wordt er slechts met één helper
gespeeld, bij 4 spelers met twee helpers.
De marktkaarten worden goed geschud en
worden als verdekte stapel op het marktveld
gelegd.
De bijzondere kaarten, met de zwarte rugzijde
worden goed geschud. Daarna worden deze
kaarten in 4 gelijke stapels verdeeld. Elke
stapel wordt dan verdekt neergelegd op de
gemerkte velden aan de rechter-
kant van het spelbord.
De goederenkaarten komen op hun boot
terecht. Van de vier soorten goederenkaarten
worden er telkens 8 (bij 3 spelers 6) goed
geschud. Daarna krijgt elke speler verdekt 8
goederenkaarten in de hand.
De ganse geldvoorraad (er wordt geen start-
kapitaal uitgedeeld) en de drie vierkante
markeringsstenen worden naast het spelbord
gelegd.



BIJZONDERE KAARTEN
Er zijn drie soorten bijzondere kaarten.
De kaarten met de opdruk “IMMER” (altijd) worden onmiddellijk
opengelegd voor de speler. Deze kaarten blijven geldig tot het einde
van het spel.
De kaarten met de opdruk “ZUSATZAKTION” (aanvullende actie)
kunnen éénmaal worden ingezet en verdwijnen daarna uit het spel.
Een aanvullende actie kan men in fase 2 ofwel voor ofwel na de
eigenlijke actie uitvoeren.
Bonuskaarten met opdruk “BEI SPIELENDE” worden slechts aan het
einde van het spel (bij de afrekening) blootgelegd en brengen 8 of 12
Yuan op indien de opdracht die op de kaart is afgedrukt volledig is
vervuld. 
Het is goed mogelijk dat bonuskaarten elkaar overlappen. In dat geval
krijgt men de bonuspunten voor de beide kaarten op voorwaarde dat de
voorwaarden voor de beide kaarten zijn vervuld. 
Belangrijk : per speler is slechts één aanvullende actie per ronde toegelaten.

In fase 3

Aanvullende be-
voorradingskaart
die toelaat in elke
ronde 1 willekeu-
rige goederen-
kaart te nemen.

6x aanwezig

In fase 2

Deze kaart laat u
toe één eigen
ladingsstrookje op
een wille-keurige
jonk te leggen.

2x aanwezig

In fase 2

Deze kaart laat u
toe een eigen
ladingsstrookje van
de ene jonk naar
de andere jonk te
verplaat-sen.

2x aanwezig

In fase 4

Bij een gelijke
stand tussen de
bezitter van deze
kaart en andere
spelers wint de
bezitter bij het
goederenpoker.

1x aanwezig

In fase 2

Deze kaart laat u
toe om de lading
van de grijze jonk
te verzilveren.
U krijgt minstens 3
Yuan.

5x aanwezig
(1x per jonk)

Einde spel

8 Yuan bonus voor
4 of meer zichtbare
eigen kisten op de
paarse jonk.

5x aanwezig
(1x per jonk)

In fase 1 na het
afdekken van de
nieuwe marktkaart

Laat toe twee eigen
goederen tegen
twee goederen van
een wille-keurige
jonk te ruilen.

2x aanwezig

In fase 2

Laat toe om zoveel
goederen van een
willekeurige jonk te
nemen als u daar
zichtbare kisten
heeft (minstens 3).

2x aanwezig

Einde spel

12 Yuan bonus voor
5 of meer zichtbare
kisten op de bruine
en 2 of meer zicht-
bare eigen kisten op
de paarse jonk.

5x aanwezig
(altijd verschillend)



SPELVERLOOP
1. marktkaarten open leggen
2. spelersacties (1 uit 3)

3. goederenkaarten nemen

4. goederenpoker

5. verplaatsen van de figuren
(telkens 1 veld)

6. wisselen van de startspeler

BELANGRIJKE REGELS

Minimum regels
Men krijgt minstens :

3 Yuan indien men
de actie ‘lading
verzilveren’ kiest.

3 goederenkaarten
indien men de actie
‘goederenkaarten
nemen’ kiest.

Bonus bij einde spel
Aanvullend bij de bonus, via
de bijzondere kaarten, geldt
voor iedereen :

25 Yuan bonus wanneer op alle
5 jonken minstens een eigen
kist zichtbaar is.

of (in het andere geval)

4 Yuan bonus voor elke jonk
waarop een eigen kist
zichtbaar is.


