
Kooplieden & 
Bouwmeesters 

De uirbreidingsset "Kooplieden & Bouwmeesters" kan uitsluitend gespeeld worden in combinatie met 
her basisspel CARCASSONNE. Andere uitbreidingssets van CARCASSONNE kunnen uitstekend samen 
met deze set gebruikt worden. Alle spelregels van CARCASSONNE IJlijven in deze servan kracht. 
Hieronder worden nitsluirenct de regels beschreven, die afwijken van die van het basisspel. 

Inhoud 
• 24 la11dtegels (') 111a wijn. G mer grnan, 5 met lake11. 4 zonder handdsw,,ren) 
• 20 ha11delswarenlirhes (9 x wijn, 6 x graan. 5 x laken) worden naast de waardetabel gelegd 
• 12 nieuwe horigt'n in 6 kleuren ( 1 varken en I bouwmeesrer voor iedere speler) 
• 1 buidel 

Bela11grijk: De n,ueur heefr de volgrnde a,111brveli11g: voor iedere 
srnd die e1•11 boer verzorgr. krijgt hij /,ij de ei11rlrel/i11g voo1Tnn11 
3 p1111teu i11 plaats va11 4 (Zie dr /Jnsisregels. blz. 4, derde brr/Ier). 

Een stad met handelswaren wordt afgebouwd 
Als een stad wordt afgebouwd. waarbinnen zich handelswaren 
bevinden. geldt her volgende. De srad wordt op de normale wijze 
gereld. De speler die de stad heefr afgebouwd, krijgt voor elk 
handelswarensymbool in die srad een handelswaren fiche van 
dezelfde soort uitgereikt. Hij is als her ware de rijkste koopman 
van de srad. De aanwezigheid van ridders in de srad speelt in 
dezen geen rol. 

Handelswarenfiches leveren exo·a punten op 

Rood heefr de swd afgebouwd. 
Blauw krijgr 10 p1111rm e11 Rood 

011rvangr 2 gmmific/1es fll 1 wij1ific/1e. 

De speler die aan her einde van her spel de meeste wijnfiches bezit. kriJgt 10 punten. 
Dat geldt ook voor de spelers met de meeste graan- en laken fiches. Als meerdere 
spelers de meeste fiches van een soort bezitten, krijgen zij elk de volle 10 punten. 

Voorbel'ld bij een spel mer 2 sprlers: Blauw krijgr 20 p1111te11, Rood 30. 

* ri)(i){l)(i}(f)~~~ * li)ri)(i)(i)~(Î}(l)~~ 
P1111tm: 10 0 10 10 10 10 

Het varken en de bouwmeester worden behandeld als de overige horigen. Ze worden op een zojuist 
gelegde landregel geplaatst. [r mogen geen andere horigen op die regel geplaarsr worden. 

Het varken wordt op een weide geplaatst en kan de waarde van steden voor boeren verhogen. Een 
speler mag zijn varken alleen op een weiland zetten, als hij daar al minstens een boer heeft 
staan. Her varken mag tor het einde van het spel nier meer verplaatst worden. Bij de eindrelling krijgr 
de speler voor elke afgebouwde srad aan de1e weide 4 in plaats van 3 punren '). als hij deLe weide bezit. 
Daarvoor wordt naar her aantal boeren gekeken. zie her bJsisspel. bi,. 4. 
•) Let op de nieuwe telling, Lie bovenaan. 

Blauw lwtir de weide. O111rlnr ziju 
vnrkm eriu sraar. krijg1 hij bij de 
ei11rlrel/i11g voor elke ajg<'bouwde 
scnrl rlie aam, greusr. 4 p1111rm. 
Blauw krijgr dns 8 /111111{'11. 
Rood lic1:fr er 111i11rler boeren, 
en bezit de weide d11s nier. 
Hij krijgr O p1111ren. 



Een speler bn zijn bouwmeester op een weg of in een stad plaarsen. Daardoor krijgt hij een extra 
beurr. Hoe werk1 dar? 
1. De speler zet een srruihover op een weg. 
2. Hij legt in de volgende of in een larere beurt een landregel aa n. waardoor de weg langer wordr. 

Hij zei zij n bouwmeester op her nieuwe stuk weg. 
3. Hij verlengt de weg in een latere beun nog1mwls (bouwt hem eventueel af). Dan mag de speler 

een tweede landregel rrekken en ergens plaatsen (deze hoefr nier aan de weg te passen ). 

1. Zt-r een srrnikrover i11. 
2. Zer de bonw111asrer i11. 
3. Verle11g de weg. Trek ee11 
rweede ln11dregel e11 plaars 
die 11nar believen. 

Verdere bijzonderheden: • Er is geen krningreak tie. Als de speler met zijn tweede regel de weg 
nogmaals verlengt. mag hij geen derde tegel trekken . • Als de weg in de loop van de dubbele beurt open 
blijfr. blijft de bouwmeester staan. Lolang de weg open is, kan de speler op de beschreven manier dub
bele beurten afdwingen. Als de weg wordt afgebouwd, komen de struikrover(s) en de bouwrneesrer in de 
voorraad van de speler rerug. • De speler mag zowel op de eerste als op de tweede landregel een horige 
pl;1arsen. Als de weg met de eersre landregel wordt afgebouwd, mag de in de voorraad 
rcruggekomen bouwrneesrer direcr op de tweede landregel geplaarsr worden. • Op een weg kunnen 
bouwrneesrers van meerdere spelers srnan. • Mits de weg hen zonder onderbrekingen verbindr, kunnen 
russen een struikrover en een bouwrneesrer een onbeperkt aan ml landregels liggen. • Alles war hiervoor 
is uirgelegd. is ook van roepassing op s1eden. Men vervangt her begrip "weg" door "srad" en "struikrover" 
door "ridder" Bouwmeesrers mogen op wegen en in steden staan, maar nooit op weiden of in de rivier. 

De buidel 
Deze is bedoeld 0 111 de land tegels uir re 
trekken. Dit kan handig zijn als er 

Tweede 
la11dregl'i 

kleurverschillen zouden zijn russen verschillende sets. 

Nieuwe landtegels 

De brug is gee11 kruispunt. De e11e weg 
/oopr 011011derbrokfll va11 li11ks ,war 
rechrs, de andere v1111 bove11 11aar beneden. 
De 4 weiden zijn va11 t'lkanr iesc/11'ide11. 

r.;,.:;~:,,:;,i rD 200) Hans im Chick 

Ui1gever en disrributcur: 
999 Cit1mes b.v. 
Postbus 602:,0 

www.99?g.1111es.11I 
Klantt'nservict': 0')00 ~ 999 00 00 

Alle rrC'hren voorbehouden 

Ee11 speler mag bijvoorbeeld: 
/. Een srmikrover plnnrsm. 
1. Zijn bo11w111cesrer 11la111Sm. 
3. De weg nfbo11we11 eu ee11 ridder i 1t de srnd 

op deze la11dregel pln11rsen. De weg word1 1111 
gereld; de srn1ikrover e11 de bo11w111eesrn 
gna11 tems i11 de voorraad v1111 de spe/e1'. 

4. Em rweede landregel rrekkm e11 111111/eggen 
eu zijn bo11w111eesrer dnar plnarse11. 

De ene we~ ei11di'.(r in de 
srnd, de 111:dere bij lier 

"!il.lP"l'L...::- /,nisje. De 3 weideu zij11 
v1111 elkaar gescheiden. 

Her klooster 
011derbreekr 3 wege11. 

3 gesc/ieide11 
stndsdelm. 


