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Zo speel je Patrimonia© Amsterdam
2-6
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EEN STAD OM VAN TE HOUDEN
Beste speler,
Team Patrimonia© houdt van Amsterdam. Van de monumenten, de grachten en de
typerende gebruiken. Van de verhalen, de gevels en de bewoners. Uit die passie voor de stad
is Patrimonia© Amsterdam ontstaan.
Wie van Amsterdam wil blijven genieten, moet ook zorg dragen voor het behoud van de stad.
En dat doen we, samen met jullie en lokale ondernemers. Zo willen we Plastic Whale een handje
meehelpen de stad schoon te houden en zijn de sloepjes waarmee je speelt gemaakt van plastic afval
uit de grachten. De houten grachtblokkers zijn gezaagd van een oude berk uit Amsterdam-Noord
die Stadshout voor z’n eerste gerecyclede kinderspeelplaats gebruikte. Bovendien is
Patrimonia© Amsterdam geproduceerd door de duurzaamste drukker ter wereld: Drukkerij De Bij.
Zo is dit spel gedrukt met 100% Hollandse windenergie. Daarnaast hebben medewerkers
van werk-leerbedrijf Pantar deze doos in elkaar gezet. Iedereen is van waarde en
iedereen kan bijdragen aan deze prachtige stad.
De Mazzel of Misère-kaarten in het spel zijn gedrukt op bierviltjes. En dat is niet zonder reden. Vroeger
was het gebruikelijk dat handelaren in onroerend goed hun bod op de achterkant van een bierviltje
schreven en het viltje gesloten naar de verkoper schoven om uiteindelijk tot een bezegeling te komen.
Zo’n bod kon mazzel of misère brengen. En dat is ook zo in Patrimonia© Amsterdam. Ook vergunningen
spelen een belangrijke rol in het spel. Ze zijn soms lastig te krijgen of het duurt wat langer – net zoals
het in het echte leven gaat. Dat lijkt vervelend, maar via die vergunningen kan de gemeente ervoor
zorgen dat er op de juiste manier gerestaureerd wordt en blijft het mooie stadsaanzicht behouden.
Patrimonia© Amsterdam is meer dan een bordspel: het is een spel voor, door en over Amsterdam.
Mocht je tips hebben, leuke toevoegingen weten of fouten ontdekken laat het ons dan vooral weten. Één
spelfout op het bord konden we in de eerste druk helaas niet voorkomen, kun jij hem vinden?
Wij wensen je net zo veel plezier met het spelen van Patrimonia© Amsterdam,
als wij hebben gehad om het te maken.
Team Patrimonia©, Amsterdam 2017
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Patrimonia© Amsterdam is een strategisch bordspel voor 2 tot 6

SPELVOORBEREIDING

personen. Door met je boot tactisch door de grachten te manoeu-

Schud de mazzel- of misèrekaarten en de beroepenkaarten en leg

vreren, de juiste materialen te verzamelen en als eerste je monu-

deze gesloten op de aangegeven plaatsen op het speelbord. Leg

menten te bouwen, kun je winnen. Maar pas op, het ene monument

de vergunningsaanvragen, vergunningen, bouwmaterialen- en fun-

is meer waard dan het andere. En wees ook op je hoede voor je me-

deringskaarten gesloten op stapeltjes naast het speelbord. Ook de

despelers! Met sluwe onderhandelingstechnieken en een slimme

grachtblokkers leg je naast het speelbord. Schud de monumenten-

beroepskeuze kunnen ze flink roet in het eten gooien. En dan zijn er

kaarten en leg deze gesloten op een stapel naast de andere kaar-

nog de mazzel- of misèrekaarten die de boel regelmatig op scherp

ten.

zetten. Wie gaat uiteindelijk de boot in en wie vaart er met de overwinning vandoor? Patrimonia© Amsterdam is een verslavend spel
waarvan de uitkomst tot de laatste seconde spannend blijft.

Iedere speler ontvangt:
1 sloep
2 monumentenkaarten

DOEL VAN HET SPEL

1 vergunning

Varend over de grachten verzamel je funderingen, bouwmaterialen

1 grachtblokker

en vergunningen om daarmee monumenten te restaureren en zo
het historische centrum van Amsterdam te behouden. Heeft een

Iedere speler zet 1 grachtblokker op een van de bruggen op het

speler al zijn monumenten gerestaureerd? Dan wordt de laatste

speelbord (de zwarte vakjes). Bekijk je monumentenkaarten en

ronde gespeeld en wint de speler met de meeste punten.

zorg dat je medespelers ze niet zien. Op elke kaart staat aangegeven hoeveel funderingen, bouwmaterialen en vergunningen je no-

SPELMATERIAAL

dig hebt om het monument te restaureren én hoeveel punten het

1 speelbord

geresatureerde monument oplevert. Dit puntenaantal varieert van

1 dobbelsteen

1 tot 10. Hoe meer punten een monument waard is, hoe meer je er-

6 sloepen

voor moet doen. Je bent niet verplicht om elk monument te renove-

12 grachtblokkers

ren. Je kunt op de op het speelbord aangegeven plaatsen nieuwe

50 monumentenkaarten

monumentenkaarten halen. Het aantal monumenten dat je gedu-

40 mazzel- of misèrekaarten

rende het spel moet renoveren, hangt af van het aantal spelers.

20 funderingskaarten
20 bouwmaterialenkaarten

RICHTLIJN:

8 vergunningsaanvragen

2 of 3 spelers: 5 monumenten per persoon

12 vergunningen

4 spelers: 4 monumenten per persoon

6 beroepenkaarten

5 of 6 spelers: 3 monumenten per persoon

2 bonuskaarten
2 spiekkaarten

SPELVERLOOP

MONUMENTENKAARTEN

De oudste speler begint. De speler die aan de beurt is, voert de vol-

Op het speelbord zijn 2 plekken waar je

gende acties in deze volgorde uit.

monumentenkaarten kunt halen, deze zijn

Werp de dobbelsteen. Voer de actie uit die bij het aantal ogen
hoort (zie Dobbelen) en zet vervolgens maximaal het aantal stappen van de worp. Alle bruggen, monumenten en gekleurde vakjes

aangegeven met een M. Op elke kaart staat
9 Pt

HERMITAGE

Wist je dat er tijdens WOII een verzetszender
verstopt was bij de 'oude besjes' op het Amstelhof?

aangegeven hoeveel funderingen, bouwmaterialen en vergunningen je nodig hebt

v
v

tellen als 1 stap. Je mag minder stappen zetten dan het aantal ogen

om het monument te restaureren én hoe-

B

van de dobbelsteen om zo op het gewenste punt uit te komen. In

M

8

B

2

M

één beurt mag je maar één richting op varen. Is een gracht geblok-

14
spel 58X58 VOORKANT.indd 1

keerd, dan kun je daar niet langs.

veel punten het gerestaureerde monument
oplevert. Dit varieert van 1 tot 10 punten.

22-07-17 11:24

Je mag zo veel monumentenkaarten verza-

Pak de kaart die hoort bij het gekleurde vakje waarop je sloep te-

melen als je wilt, zodat je kunt kiezen welke je wilt renoveren.

moumentenkaarten 118x78.indd 3

29-07-17 11:36

rechtkomt (funderingen, bouwmaterialen, vergunningsaanvraag).

Als je alle funderingen, bouwmaterialen en vergunningen die op de

Als je op een monument eindigt en in het bezit bent van de bijbe-

monumentenkaart staan aangegeven hebt verzameld, vaar dan

horende monumentenkaart én alle benodigdheden, kun je dit mo-

naar het desbetreffende monument om het te renoveren. Leg de

nument restaureren.

benodigde kaarten onder op de stapels naast het speelbord. Kun

Oefen je beroep uit (voor uitzonderingen zie Beroepen).

je niet gepast betalen, dan heb je pech. Je krijgt geen ‘wisselgeld’.
Leg de kaart van je gerestaureerde monument open voor je op tafel,

DOBBELEN

zodat je medespelers kunnen zien hoeveel punten je hebt.

Hoeveel ogen je gooit, bepaalt niet alleen hoeveel stappen je maximaal mag zetten, maar kan ook betekenen dat je een extra actie
moet uitvoeren.

MAZZEL- OF MISÈREKAARTEN
Hou je wel van een gokje? Dan
moet je hopen dat je 3 gooit. Dan

Dit mag een nieuwe grachtblokker zijn of eentje die al op het bord

mag je namelijk een mazzel- of

staat. Hierna mag je nog een keer gooien.

misèrekaart pakken en dat kan

2 Verplaats je sloep maximaal 2 stappen.

je een groot voordeel, maar ook

3 Pak de bovenste mazzel- of misèrekaart van de stapel, lees de

een nadeel opleveren. Pak je een

opdracht voor en voer deze meteen uit. Verplaats je sloep daarna

mazzel- of misèrekaart, dan moet je de opdracht die erop staat

maximaal 3 stappen, tenzij je op een andere plek gezet wordt, dan

meteen uitvoeren. De kaart leg je daarna onder op de stapel.

n
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az

m

1 Zet een grachtblokker op een plaats naar keuze op het speelbord.
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mag je je sloep niet meer verplaatsen tot de volgende beurt. Kun je
niet voldoen aan de opdracht, dan moet je naar het politiebureau.
4 Verplaats je sloep maximaal 4 stappen.

DE VAKJES OP HET SPEELBORD
GEEL Amsterdam is op palen gebouwd. Het is dus van

5 Pak de bovenste beroepenkaart van de stapel óf ruil je huidige

belang voldoende funderingspalen te bezitten voor er ge-

beroep met de stapel. In plaats daarvan kan je er ook voor kiezen

bouwd kan worden. Kom je op een geel vakje, dan mag je de boven-

een tegenspeler een beroep in te laten leveren. Je mag maar 1 be-

ste funderingskaart van de stapel pakken. Op de achterkant staat

roep in je bezit hebben.

hoeveel funderingspalen je zojuist gepakt hebt. Houd dit geheim

6 Verplaats je sloep maximaal 6 stappen.

voor je medespelers en leg de kaart gesloten voor je op tafel.
BLAUW Voor een restauratie zijn natuurlijk bouwmaterialen
nodig. Kom je op een blauw vakje, dan mag je de bovenste
bouwmaterialenkaart van de stapel pakken. Op de achterkant staat

hoeveel bouwmaterialen je zojuist gepakt hebt. Houd dit geheim

vakje op het speelbord te varen, aangegeven met de B. Pak de bo-

voor je medespelers en leg de kaart gesloten voor je op tafel.

venste kaart van de stapel en leg deze open voor je neer. Vanaf de

WIT MET GROEN Er kan geen renovatie plaatsvinden zon-

volgende beurt mag de beroepenkaart ingezet worden, met uitzon-

der dat de gemeente Amsterdam daar een vergunning voor

dering van de gouverneur. Na het uitoefenen van je beroep leg je de

gegeven heeft of verklaart dat er geen vergunning voor de werk-

kaart onder op de stapel. Een beroepenkaart kun je steeds maar 1

zaamheden nodig is. Een vergunning regel je in twee stappen. Kom

keer gebruiken, met uitzondering van de brugwachter.

je op een wit met groen vakje, dan mag je een vergunningsaanvraag pakken. Om te kunnen restaureren heb je een definitieve

BRUGWACHTER Pak je deze kaart dan mag je vanaf de volgende

vergunning nodig (groen). Vaar daarvoor in een volgende beurt

beurt vóór je dobbelt een grachtblokker verplaatsen. De kaart blijft

naar de Stopera en wissel je vergunningsaanvraag in voor een ver-

in jouw bezit tot een medespeler ’m van je afpakt. Je mag ’m elke

gunning. Let op: je mag slechts 1 vergunningsaanvraag in je bezit

beurt inzetten. Vergeet je dit te doen vóór het dobbelen, dan is je

hebben. Kom je op een wit met groen vakje, maar heb je al een ver-

kans voorbij.
AANNEMER Ben je in het bezit van deze kaart, dan heb je geen

gunningsaanvraag, dan kun je deze beurt geen actie ondernemen.
het speelbord. Met de grachtblokkers kun je op deze plekken de

bouwmaterialen nodig bij het renoveren van een monument.
SJACHERAAR Ben je in het bezit van deze kaart en kom je op een

doorgang versperren.

geel vakje, dan mag je in plaats van 1 funderingskaart 3 kaarten van

ZWART Dit zijn de bruggen. Ze tellen mee als stappen op

de stapel pakken en bekijken. De beste 2 hiervan mag je houden, de

M
B

M Pak de bovenste monumentenkaart van de stapel.

andere kaart leg je onder op de stapel.

B Pak de bovenste beroepenkaart van de stapel óf ruil je

GOUVERNEUR Pak je deze kaart, dan oefen je je beroep meteen

huidige beroep met de stapel. In plaatst daarvan kan je er

uit. Als hoogste militair sta je in voor de veiligheid van de stad en

ook voor kiezen een tegenspeler een beroep in te laten le-

mag je een vergunning of een vergunningsaanvraag van een mede-

veren. Je mag maar 1 beroep in je bezit hebben.

speler afpakken en zelf houden.
KLOKKENLUIDER Als klokkenluider doe je niets liever dan frau-

GRACHTBLOKKERS

de aan het licht brengen. Ben je in het bezit van deze kaart dan

Amsterdam barst van de bruggen. Deze zijn in het zwart aangege-

kun je een medespeler ertoe verplichten een gerenoveerd monu-

ven op het speelbord. Met de grachtblokkers kun je de doorgang

ment tijdelijk buitenspel te zetten door de bijbehorende kaart om

versperren en zo je medespelers dwarsbomen. Als een brug ge-

te draaien. Om het monument weer mee te laten tellen, moet de

blokkeerd is, kun je daar niet langs varen en moet je een andere

medespeler opnieuw naar het monument varen en een vergunning

route kiezen. Alleen door 1 te gooien (zie Dobbelen) of als je Brugwachter bent (zie Beroepen) kun je de grachtblokker verplaatsen

inleveren.
BURGEMEESTER Kom je op een wit met groen vakje, dan hoef je

en zo de versperring opheffen. Zit je ingesloten tussen meerdere

niet eerst een vergunningsaanvraag te pakken, maar krijg je me-

grachtblokkers, dan moet je dus wachten tot je 1 gooit, een ander

teen een vergunning. Als burgemeester heb je nóg een bevoegd-

de blokkade voor je verplaatst of je door een mazzel- of misère-

heid. Je mag een door jou gerenoveerd monument dat door de

kaart naar een andere plek op het speelbord mag.

klokkenluider buitenspel is gezet weer omdraaien, zonder dat je er
eerst heen moet varen en een vergunning moet betalen. Let op: je

BEROEPEN
Er zijn 6 beroepenkaarten in het spel,
PATRIMONIA
PATRIMONIA

BEROEPENKAART

met elk een bijzondere bevoegdheid. Een
beroepenkaart kun je in je bezit krijgen
door 5 te dobbelen of naar het speciale

beroepenkaart 58x39.indd 1
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mag slechts een van deze bevoegdheden gebruiken.

PAKHUIS

Van beroep ruilen.

Linksonder op het speelbord vind je het Pakhuis. Wanneer je in op-

Met de brugwachter onderhandelen zodat die tijdens zijn beurt

dracht van een mazzel- of misèrekaart iets moet inleveren, leg je
dit in het Pakhuis. Iedere speler kan naar het Pakhuis varen om de
buit op te halen. Let op: omdat je maar 1 vergunningsaanvraag in je
bezit mag hebben, blijven de overige vergunningsaanvragen in het

een grachtblokker verplaatst die jou in de weg zit.
Monumentenkaarten ruilen zodat je meerdere kaarten uit
dezelfde de categorie hebt (zie Variant voor gevorderden).
Iemand omkopen om jou niet dwars te zitten.
Onderhandelen is niet verplicht, maar zorgt wel voor nog meer

Pakhuis liggen.

mogelijkheden, spanning en sensatie.

BONUSKAARTEN
PATRIMONIA
PATRIMONIA

B O N U S K A A R T

monument met de
h o o gste p u n te n

5

ext ra
punten

Heb je als eerste een monument gerestau-

DE LAATSTE RONDE

reerd, dan krijg je daar een bonuskaart voor.

Als een van de spelers het vooraf afgesproken aantal monumen-

Deze is voor de rest van het spel van jou en le-

ten heeft gerenoveerd, wordt de laatste ronde gespeeld. De overige

vert je aan het eind 5 punten op. Wie het monu-

spelers komen nog 1 keer aan de beurt. Alle punten die in deze ron-

ment renoveert dat op dat moment de meeste

de worden verdiend, tellen mee. Let op: de speler die het eerst alle

punten waard is, krijgt ook een bonuskaart ter

monumenten heeft gerenoveerd, mag niet meer worden dwarsge-

waarde van 5 punten. Wordt er daarna een monument gerenoveerd

zeten door bijvoorbeeld de klokkenluider. Ook het beroep mag niet

dat meer punten oplevert, dan gaat die kaart naar de desbetreffen-

meer worden afgepakt.

bonuskaart 78x58.indd 1
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de speler. Het hoogste aantal punten dat een monument waard kan
zijn is 10. Degene die als eerste een monument renoveert met deze

PUNTENTELLING

waarde, houdt de bonuskaart in zijn bezit. Tenzij de klokkenluider

De speler met de meeste punten wint.

dit monument buitenspel zet. In dat geval gaat de bonuskaart naar
de speler die in het bezit is van een gerenoveerd monument met het
hoogste aantal punten. Geldt dit voor meerdere spelers, dan gaat
de bonuskaart naar degene die zijn monument als eerste heeft ge-

Voor gerenoveerde monumenten krijg je het aantal punten dat op
de monumentenkaart staat.
De speler die als eerste de benodigde monumenten gerenoveerd
heeft, krijgt 7 bonuspunten.
Iedere speler die in de laatste ronde zijn laatst benodigde

restaureerd.

monument restaureert, krijgt 5 bonuspunten.
De bonuskaarten leveren elk 5 punten op.
Vallen al je gerestaureerde monumenten in dezelfde categorie,
dan krijg je 2 bonuspunten per monumentenkaart (zie Variant voor
PATRIMONIA
PATRIMONIA

B O U W M AT E R I A L E N
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FUNDERINGEN
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gevorderden).

V E R G U N N I N G

Heb je aan het eind van het spel een beroepenkaart in je bezit uit
dezelfde categorie als een of meerdere van je gerenoveerde monumenten, dan telt het aantal punten dat op de monumentenkaart
staat dubbel (zie Variant voor gevorderden).

ONDERHANDELEN

bouwmaterialen.indd 1

funderingen78x58.indd
1
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vergunningenkaart78x58.indd
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Gedurende het hele spel geldt dat er, naar goed Amsterdams gebruik, over bijna alles onderhandeld mag worden (met uitzondering
van de bonuskaarten). Een paar voorbeelden.
Funderingskaarten, vergunningen en bouwmaterialenkaarten
ruilen.

VARIANT VOOR GEVORDERDEN
De monumentenkaarten zijn in vijf categorieën ingedeeld, met elk

(met uitzondering van de gouverneur) zijn aan deze categorieën

een andere kleur. Door monumentenkaarten uit dezelfde categorie

gekoppeld. Wanneer je in het bezit bent van een beroepenkaart in

te verzamelen, kun je aan het eind van het spel per gerestaureerd

dezelfde kleur als je gerenoveerde monument, dan tellen de punten

monument 2 extra punten verdienen. Ook de beroepenkaarten

van dit monument dubbel.

DIT ZIJN DE CATEGORIEËN:
CATEGORIEËN RELIGIE
		

INDUSTRIE, HANDEL CULTUUR
& WETENSCHAP		

OPENBARE
GEBOUWEN

WATER

10

Nieuwe Kerk
Westergasfabriek
Rijksmuseum
Stopera
Het Scheepvaart					museum

9

Westertoren

Pakhuis de Zwijger

Hermitage

The Grand

Amstelsluizen

8

Amstelkerk

Eye

Concertgebouw

Paleis op de Dam

Jordaan

7

Oude Kerk

Nemo

Stedelijk Museum

Centraal Station

Grachtenhuis

6

Portugese Synagoge

Beurs van Berlage

Van Gogh Museum

Amstelhotel

Artis

Posthoornkerk
Felix Meritis
Koninklijk Theater
			Carré

Paradiso

Schreierstoren

4

De Duif

Hortus Botanicus

Tropenmuseum

Begijnhof

Marinekazerne

3

Mozes en Aäronkerk

Hollandsche Manege

Anne Frank Huis

De Munt

Werf ’t Kromhout

Noorderkerk
Korenmetershuisje
Hollandsche
			Schouwburg

Haarlemmerpoort

NACO-huisje

1

5

2

SPEELDUUR
60-120 minuten

Ons’ Lieve Heer
op Solder

De Waag

Rembrandthuis

Blauwe Theehuis

Magere Brug

KLOKKENLUIDER

SJACHERAAR

AANNEMER

BURGEMEESTER

BRUGWACHTER

HET SNELLE SPEL
Heel veel zin om te spelen, maar niet zo veel tijd? Ga dan voor de snel-

tellen als 1 stap. Je mag minder stappen zetten dan het aantal ogen

le spelvariant van Patrimonia© Amsterdam. Deze is ook geschikt voor

van de dobbelsteen om zo op het gewenste punt uit te komen. Is een

jongere spelers (vanaf 6 jaar), die zo de stad op hun duimpje leren ken-

gracht geblokkeerd, dan kun je daar niet langs. Kom je op het monu-

nen. Je gebruikt hetzelfde speelbord en dezelfde monumenten, maar in

ment waarvan je de kaart bezit, dan mag je deze open op tafel neer-

plaats van de verschillende panden te restaureren, bezoek je ze. Mede-

leggen. Degene die als eerste al zijn monumentenkaarten open voor

spelers kunnen je dwarsbomen met grachtblokkers. En de mazzel- of

zich heeft liggen, gaat als een speer naar het Centraal Station en is de

misèrekaarten kunnen je geluk of ellende brengen. Wie heeft het eerst

winnaar van het spel.

zijn monumenten bezocht?

DOBBELEN
DOEL VAN HET SPEL

Hoeveel ogen je gooit, bepaalt niet alleen hoeveel stappen je maximaal

Varend over de grachten ontdek je de mooiste plekjes van de stad en

mag zetten, maar kan ook betekenen dat je een extra actie moet uitvoe-

leer je leuke feitjes over de door jou bezochte monumenten. De speler

ren.

die als eerste al zijn monumenten heeft bezocht, is de winnaar.
1 Zet een grachtblokker op een plaats naar keuze op het speelbord. Dit

SPELMATERIAAL

mag een nieuwe grachtblokker zijn of eentje die al op het bord staat.

1 speelbord, 1 dobbelsteen, 6 sloepen, 12 grachtblokkers, 50 monu-

Hierna mag je nog een keer gooien.

mentenkaarten, 32 mazzel- of misèrekaarten

2 Verplaats je sloep maximaal 2 stappen.
3 Pak de bovenste mazzel- of misèrekaart van de stapel, lees de op-

SPELVOORBEREIDING

dracht voor en voer deze meteen uit. Verplaats je sloep daarna maxi-

Schud alleen de wit-blauwe mazzel- of misèrekaarten en leg deze ge-

maal 3 stappen, tenzij je op een andere plek gezet wordt, dan mag je je

sloten op de aangegeven plaats op het speelbord. Schud de monumen-

sloep niet meer verplaatsen tot de volgende beurt.

tenkaarten en leg deze gesloten op een stapel naast het speelbord.

4 Verplaats je sloep maximaal 4 stappen.
5 Wijs een medespeler aan die een beurt moet overslaan. Jij mag ge-

IEDERE SPELER ONTVANGT:

woon 5 stappen zetten.

1 sloep, 5 monumentenkaarten , 1 grachtblokker

6 Verplaats je sloep maximaal 6 stappen.

Bekijk je monumentenkaarten en zorg dat je medespelers ze niet zien.

MONUMENTENKAARTEN

Iedereen zet 1 grachtblokker op een van de bruggen op het speelbord

De monumentenkaarten die je aan het begin

(de zwarte vakjes). Natuurlijk niet op de gracht waar jij doorheen moet.

van het spel gekregen hebt, zijn de monumenten die
9 Pt

HERMITAGE

Alle getallen die op de monumentenkaarten staan, zijn voor dit spel

Wist je dat er tijdens WOII een verzetszender
verstopt was bij de 'oude besjes' op het Amstelhof?

je moet bezoeken. Onder op de kaart staat aange-

v
v

niet van belang.

B

M

8

B

2

M

SPELVERLOOP
De jongste speler begint en werpt de dobbelsteen. Voer de actie uit die

geven waar op het speelbord je dit monument kunt
vinden. Ook zijn er op het speelbord 2 plekken waar

14
spel 58X58 VOORKANT.indd 1
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je extra monumentenkaarten kunt halen, deze zijn

aangegeven met een M. Je mag zo veel monumentenkaarten verzame-

moumentenkaarten 118x78.indd 3

29-07-17 11:36

bij het aantal ogen hoort (zie Dobbelen) en zet vervolgens maximaal

len als je wilt, zodat je kunt kiezen welke je wilt bezoeken. De speler die

het aantal stappen van de worp in de richting van één van je monu-

als eerste 5 monumentenkaarten open voor zich heeft liggen en naar

mentenkaarten. Alle bruggen, B, M, monumenten en gekleurde vakjes

het Centraal Station vaart, heeft gewonnen.

MAZZEL- OF MISÈREKAARTEN

zo de versperring opheffen. Zit je ingesloten tussen meerdere gracht-

Hou je wel van een gokje? Dan moet je hopen

blokkers, dan moet je dus wachten tot je 1 gooit, een ander de blokkade

dat je 3 gooit. Dan mag je namelijk een mazzel- of

voor je verplaatst of je door een mazzel- of misèrekaart naar een ande-

misèrekaart pakken en dat kan je een groot voor-

re plek op het speelbord mag.

deel, maar ook een nadeel opleveren. Pak je een
mazzel- of misèrekaart, dan moet je de opdracht die erop staat meteen

JIJ BENT DE WINNAAR!

uitvoeren. De kaart leg je daarna onder op de stapel.

Wie als eerste 5 monumenten heeft bezocht en daarna naar het Cen-

mazzel en misere kaarten waternet.indd 1

29-07-17 11:56

traal Station is gevaren, wint het spel.

DE VAKJES OP HET SPEELBORD
Geel, wit met groen, blauw, M, B en de open zwarte cirkels. Deze

SPEELDUUR

tellen allemaal als stappen op het bord. De kleur maakt niet uit. Je mag

30 minuten

je sloepje altijd minder vakjes verplaatsen dan je gedobbeld hebt.
Zwart Dit zijn de bruggen. Ze tellen mee als stappen op het speelbord.
Met de grachtblokkers kun je op deze plekken de doorgang versperren.

GRACHTBLOKKERS
Amsterdam barst van de bruggen. Deze zijn in het zwart aangegeven

VERHALEN ACHTER DE GEVELS
Bij mooie gebouwen horen mooie verhalen.
En Amsterdam heeft die in overvloed. Benieuwd wat

op het speelbord. Met de grachtblokkers kun je de doorgang versper-

de gevels je te vertellen hebben? Lees verder voor

ren en zo je medespelers dwarsbomen. Als een gracht geblokkeerd is,

grappige, spannende en leuke anekdotes over de stad.

kun je daar niet langs varen en moet je een andere route kiezen. Alleen

Op www.patrimonia.nl vind je nog veel meer verhalen.

door 1 te gooien (zie Dobbelen) kun je de grachtblokker verplaatsen en
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