
Handleiding

Money Maker

Speel je voor het eerst Money Maker? 
Speel dan eerst het Beginnersspel met de 
gelijknamige korte handleiding.i

Manual.NL.v3c.indd   1 19/11/2018   00:28



2

Inhoudsopgave
Inleiding .............................................................................................................................3
Spel opzetten ....................................................................................................................4
Bordspelelementen ...........................................................................................................6
Spelenderwijs leren spelen ................................................................................................7
Wie mag als eerste? ..........................................................................................................7
Biedproces voor de eerste beurt .......................................................................................7
Betalen met goud of krediet .............................................................................................7
Beurtstappen .....................................................................................................................8
 Stap 1: Financieringskaart omdraaien .....................................................................8
	 Stap	2:	Bieden	op	financieringskaarten  ..................................................................8
 2.1: Startbod bepalen ...................................................................................8
	 2.2:	Bieden	en	betalen	van	een	financieringskaart........................................8
 Stap 3: Inkopen, produceren, verkopen  .................................................................8
 3.1: Inkopen van goederen ...........................................................................9
 3.2: Produceren van goederen ......................................................................9
 3.3: Verkopen van goederen .........................................................................9
 Stap 4: Actiekaart kopen .........................................................................................10
 Stap 5: Dobbelstenen werpen  ................................................................................10
 Wijkdobbelsteen ...........................................................................................10
 Kredietdobbelsteen .......................................................................................10
 Alternatieve stap .....................................................................................................12
Verder met de volgende beurt ..........................................................................................12
Bankrun .............................................................................................................................12
 Bankrun stap 1: Getroffen huizenblokken bepalen .................................................12
	 Bankrun	stap	2:	Schulden	aflossen  .........................................................................13
 Bankrun stap 3: Onderhandelen .............................................................................13
Promoveren en degraderen ..............................................................................................14
 Promotie naar een hogere kredietklasse .................................................................14
 Degradatie naar een lagere kredietklasse ...............................................................14
 Degradatie naar de gevangenis ..............................................................................14
Gevangenis ........................................................................................................................15
Faillissement ......................................................................................................................15
Einde van het spel .............................................................................................................15
Scores optellen en winnaar bepalen .................................................................................15
Tips voor volgende speelsessies .......................................................................................15
Money Maker & Maatschappij ...........................................................................................16
Creditering ........................................................................................................................18
Het spel in het kort  ...........................................................................................................19

Manual.NL.v3c.indd   2 19/11/2018   00:29



3

Inleiding
Beste Bankier, welkom in Amsterdam tegen het einde van de Gouden Eeuw! Een tijd vol nieuwe 
ontdekkingen en verre reizen. En heel belangrijk; de tijd van het ontstaan van hedendaagse banken.  
Jouw doel is om de rijkste van alle bankiers te worden! 

Ondernemers van Amsterdam vragen jou om geld voor hun bedrijven. Als bankier met een bank kan jij ze 
financieren, waardoor ze kunnen groeien en meer produceren. De bedrijven betalen je met de goederen die 
ze dankzij jou extra opleveren. Je verdient (goud) geld door deze goederen te verkopen aan de markten. 
Maximaliseer je winst door juist de economische ontwikkelingen te voorspellen en op de prijsschommelingen in de 
goederenmarkten in te spelen. Je financiert de bedrijven met goud of krediet. Krediet is een belofte op betaling 
in goud, een tegoed. Met jouw bank kan je met krediet betalen alsof je met goud betaalt. Je kan zoveel beloftes 
op goud maken als je denkt te kunnen nakomen. Zelfs als je kredietstukken op zijn mag je nog krediet uitgeven 
door op een papiertje bedragen te schrijven, mits het volk je nog vertrouwt... Want pas op, belofte maakt schuld! 
Krediet moet op een (on)zeker moment worden afgelost. Wanneer het volk vertrouwen verliest in de banken 
kan er namelijk een bankrun ontstaan. Tijdens een bankrun komen de inwoners de tegoeden inwisselen en goud 
opeisen. Wanneer het niet lukt om je beloften na te komen heb je een betalingsprobleem en moet je krediet lenen 
bij een medebankier. Als je de financiering niet rond krijgt daalt jouw bank in kredietklasse en moet je in schande 
verhuizen van grachtengordel. Wanneer je wél je schulden aflost kan je promoveren in kredietklasse, waarmee de 
kans kleiner wordt dat je jouw krediet moet afbetalen in daaropvolgende bankruns.  
Door schulden niet te hoeven afbetalen kan je grotere risico’s nemen en nog rijker worden!  
Eindig jij op de Keizersgracht of in de schuldengevangenis? 

Spreek af hoe lang je wilt spelen. De korte versie van het spel eindigt na 3 bankruns.  
Kies je voor een langere speelsessie, dan kan je tot 4 of 5 bankruns spelen.

 2 Speelsessie tot bankrun 3: ongeveer 15 minuten per speler
 2 Speelsessie tot bankrun 4: ongeveer 20 minuten per speler
 2 Speelsessie tot bankrun 5: ongeveer 25 minuten per speler

Het spel in het kort
1. Verkrijg financieringskaarten met goud of op krediet
2. Produceer goederen met financieringskaarten
3. Verkoop goederen, ontvang goud
4.  Los uitstaand krediet (schuld) af met goud
5.  Promoveer naar hogere kredietklassen en verminder de kans op schuldaflossing
6.  Eindig als rijkste bankier met meer goud en bezittingen dan uitstaand krediet

1. Geef krediet/geld uit

4. Los krediet af

2&3. Verdien geld

5. Promoveer
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Bankrunmeter [2]
De bankrunmeter vertegenwoordigt afbrokkelend 
vertrouwen van het volk in de bankensector. Aan het eind 
van elke beurt bepaalt een dobbelsteenworp hoe burgers 
het krediet gebruiken dat de banken uitgeven. Elke keer 
dat je de blauwe zijde van de kredietdobbelsteen rolt 
verlies je vertrouwen, gerepresenteerd door het verzetten 
van het eerstvolgende bankrunfiche. 

Bankruncirkel [2]
Wanneer een bankrunfiche deze cirkel bereikt volgt er een 
bankrun! Inwoners komen krediet inwisselen voor goud 
bij je bank. Heb je niet genoeg goud? Je mag krediet van 
een medespeler lenen om je eigen krediet af te betalen.

Goudreserve [3]
Al het goud dat niet van spelers maar van het volk is, ligt in 
de Goudreserve. Met goud betaal je door het af te leggen 
naar de Goudreserve. Goederenverkoop aan de markt 
levert goud op uit de Goudreserve.

Kredietklasse [8]
De stempels I-VI zijn kredietklassen en representeren de 
schijnbare betrouwbaarheid van je krediet in de ogen 
van het volk. Krediet dat je uitgeeft is namelijk slechts 
een belofte op betaling in goud, een tegoed. De munten 
boven de zegels geven aan hoeveel je per keer moet 
aflossen om in een hogere kredietklasse terecht te komen. 

Gevangenis [8]
Wanneer je vanaf kredietklasse I in rang daalt ga je naar 
de schuldengevangenis. Vanuit de gevangenis mag je niet 
bieden op financieringskaarten. Wanneer je goud verdient 
moet je het direct gebruiken om je schulden af te betalen. 

Goederen handelen [9]
De kolommen met blokjes zijn markten en de blokjes 
representeren goederen. De rode ladder is de 
bedrijfsmarkt met productiegoederen zoals hout en 
arbeid, en de groene ladder is de consumentenmarkt 
voor consumptiegoederen zoals voedsel. Wanneer je 
goederen koopt haal je die uit de markten, en wanneer je 
ze verkoopt gaan deze er terug in. De prijzen staan ernaast 

1. Leg alle bankrunfiches 
gestapeld in de cirkel met 
jullie speleraantal op de 
bankrunmeter.

2. Plaats één 
van de twee 
wijkdobbel-
stenen op 
plek ‘B3’ van 
de bankrun-
cirkel. Deze wordt additioneel 
gebruikt vanaf de 3e bankrun.

3. Plaats het goud als   
Goudreserve. Laat één 
speler (uit)betalingen in 
beheer nemen.

4. Schud de actiekaarten en 
leg ook deze onderaan het 
spelbord.

5. Elke speler kiest een kleur 
en ontvangt in deze kleur 
een bankkluis, spelersfiche 
en kredietstukken. De 
spelerfiches blijven liggen 
zoals geplaatst in stap 8.

6. Elke speler krijgt 15 goud 
uit de Goudreserve.

7. Elke speler krijgt een 
spelerbeurtkaart.

Het spel opzetten
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Goudreserve [3]
Al het goud dat niet van spelers maar van het volk is, ligt in 
de Goudreserve. Met goud betaal je door het af te leggen 
naar de Goudreserve. Goederenverkoop aan de markt 
levert goud op uit de Goudreserve.

Kredietklasse [8]
De stempels I-VI zijn kredietklassen en representeren de 
schijnbare betrouwbaarheid van je krediet in de ogen 
van het volk. Krediet dat je uitgeeft is namelijk slechts 
een belofte op betaling in goud, een tegoed. De munten 
boven de zegels geven aan hoeveel je per keer moet 
aflossen om in een hogere kredietklasse terecht te komen. 

Gevangenis [8]
Wanneer je vanaf kredietklasse I in rang daalt ga je naar 
de schuldengevangenis. Vanuit de gevangenis mag je niet 
bieden op financieringskaarten. Wanneer je goud verdient 
moet je het direct gebruiken om je schulden af te betalen. 

Goederen handelen [9]
De kolommen met blokjes zijn markten en de blokjes 
representeren goederen. De rode ladder is de 
bedrijfsmarkt met productiegoederen zoals hout en 
arbeid, en de groene ladder is de consumentenmarkt 
voor consumptiegoederen zoals voedsel. Wanneer je 
goederen koopt haal je die uit de markten, en wanneer je 
ze verkoopt gaan deze er terug in. De prijzen staan ernaast 

aangegeven en tellen per blokje.

Goederen produceren &  
verbruiken [10]
De Natuurlijke Voorraden representeren bronnen in de 
natuur en bevatten alle blokjes die niet in de markten 
passen. Wanneer je goederen produceert pak je deze uit 
de Natuurlijke Voorraad. Wanneer je financieringskaarten 
koopt leg je de verbruikte goederen af naar de voorraad.

Actiekaarten [4]
Voor 10 goud/krediet kan je een actiekaart kopen. Met 
actiekaarten draai je moeilijke situaties om in je voordeel.

Actiebeschrijving

Wanneer de kaart 
speelbaar is

Financieringskaarten [11]
Openliggende financieringskaarten representeren 
financieringsaanvragen van bedrijven. D.m.v. een veiling 
kunnen spelers deze kaarten bemachtigen. 

4Farm 3Mill 2Bakery 5Grain field

2Port market 4Shipyard 3Merchant vessel 4Roper
De hoeveelheid 

goederen die het 
bedrijf nodig heeft 
ter investering. Dit 

bepaalt het startbod 
van de veiling. Na 

het bieden gaan deze 
goederen de markt 

uit.

De Gilde van deze 
kaart. Wanneer je 

twee of meer kaarten 
van één gilde hebt 

produceren deze allen 
één goed extra.

De hoeveelheid & 
type goederen die 

deze kaart elke 
beurt produceert. 

8. Plaats de 
spelerfiches in 
kredietklasse I.

9.  Vul de lege plekken in de 
bedrijfsmarkt (rood) en 
consumentenmarkt (groen) 
met de overeenkomstige 
kleur goederen.

10.  Leg de resterende 
goederen die niet in 
de markten passen 
op de betreffende 
Natuurlijke Voorraden.

11.  Schud de financieringskaartenstapel 
en leg deze onderaan het spelbord 
neer.

12.  Leg 2 financieringskaarten open 
neer naast de stapel

Het spel opzetten
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Bordspelelementen 

1x
Spelbord

6x Kluizen:
Oranje, roze, zwart, wit, 
paars, geel

36x
Financieringskaar-
ten

Op het speelbord zie je het oude 
Amsterdam, waar het spel zich 
afspeelt. De grachtengordels 

zijn kredietringen waar krediet 
geplaatst wordt ter betaling. 

Spelers beginnen in de buitenste 
ring. De grachten zijn opgedeeld 

in huizenblokken die horen bij 
wijken (de zwarte symbolen).

Iedere speler krijgt een bankkluis. 
Hierachter kan je je goud, goederen 

en actiekaarten voor andere 
banken verbergen, maar niet je 

financieringskaarten.

Financieringskaarten verkrijg 
je door het uitbrengen van het 

hoogste bod in een veiling tegen 
medespelers. De bedrijven op 

de kaarten produceren goederen 
die je kan verkopen. De grootte 

van de investeringsbehoefte 
(rechtsboven) telt mee voor je 

eindscore.

82x Goudstukken:
25x 1-stukken
37x 5-stukken
20x 10-stukken

480x Krediet:
80x6: Oranje, Roze, Zwart, 
Wit, Paars, Geel

19x
Actiekaarten

Goud is naast krediet één van 
de betaalmiddelen. Goud heb je 

nodig om krediet mee af te lossen. 
Hoeveel je ervan hebt telt voor 
je eindscore. Verzamel er zoveel 

mogelijk van!

Iedere speler krijgt een kleur krediet. 
Hiermee kan je investeringen doen, 
onderhandelen, en goederen kopen. 

Tijdens een bankrun moet krediet 
worden afbetaald met goud. In de 
handleiding wordt het krediet ook 
met “schuld”, “tegoed” en “claim” 

aangeduid.

Actiekaarten kosten 10 goud of 
krediet. Ze leveren een voordeel 

op wanneer je ze speelt.

6x Spelerfiches:
Oranje, roze zwart, 
wit, paars, geel

3x Dobbelsteen:
2x wijkdobbelsteen
1x kredietdobbelsteen

Beurtkaartjes
(achterkant Scoreblok)

De spelersfiches geven de 
kredietwaardigheid van de speler 
aan. Hoe hoger je kredietklasse 

(zegels rechtsboven op bord), des 
te minder risico je loopt dat je 

uitstaand krediet moet aflossen.

De inwoners van de stad gebruiken het 
krediet als betaalmiddel. De burgers 

kopen er goederen mee of verruilen het 
(hopelijk) voor goud bij de betreffende 

bank. De kredietdobbelsteen 
bepaalt wat de burgers doen, en de 

wijkdobbelsteen bepaalt in welke wijk 
ze dat doen.

De beurtkaartjes geven een 
overzicht van de stappen die je 

kan doen in een beurt.

5x
Bankrunfiches

120x Goederen:
60x productie
60x consumptie

1x Scoreblok

Bankrunfiches zetten stappen 
op de bankrunmeter. De meter 

representeert het vertrouwen in de 
bankensector. Elke keer dat een 

fiche de eindcirkel bereikt ontstaat 
er een bankrun en komen de 

inwoners bij de banken het krediet 
inwisselen voor goud.

Goederen worden geproduceerd door 
bedrijven die door de spelers zijn 

gefinancierd. Verkoop de goederen 
aan de markt om goud te verdienen, of 
houd ze in je kluis om later tegen een 

hogere prijs te verkopen.

Op een scoretabel wordt aan het 
einde van het spel de scores van 

de spelers berekend.
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Spelenderwijs leren spelen
Je kan beginnen met spelen aan de hand van de stappen zoals 
weergegeven in Figuur 1. De stappen worden op de volgende pagina’s 
uitgelegd. Als geheugensteuntje staan de onderstaande stappen ook 
beknopt op het spelerbeurtkaartje van elke speler. Als je het Money 
Maker: Beginnersspel hebt gespeeld dan weet je al hoe stappen 1, 2 en 
3 werken. Het verschil is echter dat je nu ook met krediet kan betalen 
(zie ‘Betalen met goud of krediet’, blz. 7). Heb je het Beginnersspel 
niet gespeeld? Neem dan alle stappen van deze handleiding goed 
spelenderwijs door.

Wie mag als eerste?
De speler met de eerste beurt in het spel heeft het voordeel dat alle aankopen 
(goederen en financieringskaarten) nog goedkoop zijn.  
Om te bepalen wie het privilege van de eerste beurt krijgt wordt er geboden:

 2  Ieder mag beginnen met bieden door een startbod te roepen van ten minste 
“1”. Hier kunnen andere spelers willekeurig overheen bieden (voorbeeld: Fig. 2).

 2  Er zijn geen regels voor het biedproces; bied zo vaak je wilt, wanneer je wilt, en 
zo hoog als je wilt.

 2  De hoogste bieder wordt de beginnende speler.  
Vanaf deze speler worden de rondes van nu af aan gespeeld met de klok mee.

 2  De beginspeler betaalt vóór aanvang de geboden prijs in goud of krediet.

Betalen met goud of krediet
Goud leg je af naar de Goudreserve (Fig. 3) als betaling. Wanneer je met krediet betaalt plaats je het krediet in de 
de bijbehorende kredietring (grachtengordel) van de kredietklasse (I, II, III, IV, V of VI) waarop jouw spelerfiche staat 
(zie voorbeeld Fig. 4a). Deze kredietringen zijn opgedeeld in huizenblokken. Het maakt binnen kredietring I niet uit 
waar je jouw krediet legt omdat deze ring uit één groot huizenblok bestaat (zie Fig. 9).

Fig. 3
Goud wordt betaald 
aan de Goudreserve.

Fig. 4a: Krediet op het bord plaatsen
Voorbeeld blauwe en oranje speler:

Door de blauwe speler wordt 3 krediet neergelegd in 
kredietring I (geel gemarkeerd in de afbeelding). Deze 
kredietring bestaat uit 1 huizenblok waardoor het krediet 
niet gespreid neergelegd kan worden. Door de oranje 
speler wordt 5 krediet neergelegd in kredietring V (geel 
gemarkeerd in de afbeelding). Deze kredietring bestaat 
uit 5 huizenblokken waardoor het krediet hierover 
gespreid neergelegd kan worden.

Tip voor beginners:
Pas op dat je niet te veel biedt in het begin! Probeer niet méér krediet uit te geven dan dat je goud 
hebt zolang je in kredietring I zit. Als je je krediet niet kan aflossen kom je in de gevangenis terecht!

Om te kunnen promoveren naar kredietring II zal je minstens 10 krediet moeten neerleggen op 
kredietring I om later af te lossen. Aflossen van schuld kan alléén tijdens een bankrun of in je eigen 
beurt met de Alternatieve Stap. Aflossen moet met goud dat je verdient door de verkoop van 
goederen of met krediet van andere spelers dat jij in je bezit hebt gekregen.

Let op! Goud lenen kost goud 

Fig. 2
Ik bied 2!

Ik bied 3!

Eenmaal... 
Andermaal...

Verkocht aan 
blauw!

Fig. 1
Beurtstappen:

Stap 1: Financieringskaart omdraaien

Stap 2: Bieden op financierings-
kaart (optioneel)

Alternatief: 
Schuld aflossen

Stap 3: Inkopen, Produceren, 
Verkopen (optioneel)

Stap 4: Actiekaart kopen (optioneel)

Stap 5: Dobbelstenen rollen

Beginner Volledig
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Beurtstappen
Iedere beurt doorloopt de speler die aan de beurt is de volgende stappen.

Stap 1: Financieringskaart opendraaien
Draai een financieringskaart om en leg deze op een lege plek naast de 
financieringskaartenstapel.

Stap 2: Bieden op financieringskaarten
Als je wilt bieden op financieringskaarten dan gaat dat als volgt:

2.1: Startbod bepalen 
 2 Kies een financieringskaart om op te bieden.
 2  Rechtsboven op de kaart staat de hoeveelheid goederen uit de bedrijfs- of 

consumentenmarkt die het bedrijf nodig heeft als investering (Fig. 4b).
 g  Haal eerst dit aantal goederen uit de betreffende markt en  

leg ze af naar de Natuurlijke Voorraad.
 g  De gecombineerde marktwaarde van de goederen is jouw startbod (Fig. 4b)

2.2: Bieden en betalen van een financieringskaart
 2 Open het bieden door ten minste het startbod te doen. 

 g Vervolgens mogen andere spelers hier willekeurig overheen bieden.
 g  Er zijn geen regels voor het biedproces;  

bied zo vaak je wilt, wanneer je wilt, en zo hoog als je wilt.
 g De hoogste bieder legt de kaart zichtbaar voor diens bankkluis en betaalt met goud of krediet (zie blz. 7). 

 2  Wanneer je tijdens jouw beurt de kaart niet wint, mag je opnieuw een bod openen op een andere kaart. 
 g Je mag hiermee doorgaan totdat er geen financieringskaarten meer open liggen.

 2  Wanneer je kiest om niet te bieden op een financieringskaart, dan mag niemand op de openliggende 
financieringskaarten bieden en gaat jouw beurt door naar stap 3.

Fig. 4b: Bepaling marktwaarde financieringskaart

Bedrijfsmarkt

Dit goed komt uit schaal 2 
en kost 2 goud of krediet

 = 5 goud of 
krediet

Dit goed komt uit schaal 3 
en kost 3 goud of krediet

Consumenten-
markt

Voorbeeld openingsbod:
Bereken de waarde van de kaart aan de hand van twéé goederen gegeven de bovenstaande marktsituatie (bedrijfsmarkt; rood).
De Kleermaker kost (minstens) 5 goud of krediet omdat het ene blokje uit schaal 2 van de markt komt en het andere blokje uit 
schaal 3. Na de financiering van de Kleermaker zijn productiegoederen duurder geworden (van 2 naar 3 per stuk).

}

Financieringskaarten in 
context

De financieringskaarten staan 
symbool voor bedrijven die 
geld nodig hebben voor een 
investering. Hoeveel geld die 
ze nodig hebben is afhankelijk 
van de hoeveelheid en prijs 
van goederen die nodig 
zijn voor de investering. Als 
financierder wordt je betaald 
met de extra producten die 
de investering oplevert.
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Stap 3: Inkopen, produceren, verkopen
Het inkopen, produceren en verkopen van goederen mag in willekeurige 
volgorde worden uitgevoerd.

3.1: Inkopen van goederen
 2 Je mag goederen uit beide markten inkopen.

 g  Je kan per beurt maximaal 4 goederen per markt inkopen.  
Dus maximaal 8 (4 uit de productie- en 4 uit de consumentenmarkt).

 g  Haal het aantal goederen dat je wilt inkopen uit de markten en 
bepaal de waarde hiervan (voorbeeld: Fig. 5).

 g  Als de markt leeg is mag je goederen uit de Natuurlijke Voorraad 
kopen voor de prijs van 9.

 2  Betaal de berekende waarde met goud of krediet en bewaar de 
goederen in je bankkluis. 

3.2: Produceren van goederen
 2  Al jouw financieringskaarten mogen in je eigen beurt één keer 

produceren, zelfs direct na het verkrijgen in een veiling.
 g  Ze produceren de hoeveelheid goederen zoals aangegeven op de 

kaart. Met ten minste twéé kaarten uit dezelfde Gilde ontvang je 
de Gildebonus (Fig. 6). 

 g  Handelskaarten produceren geen goederen maar verruilen een 
vaste hoeveelheid (zoals op de kaart afgebeeld) van het ene soort 
goed voor het andere. Tip! Natuurlijk kun je specifiek met dit doel 
goederen inkopen in stap 3.1.

 2  Je ontvangt deze goederen gratis uit de Natuurlijke Voorraad van de 
betreffende markt.

3.3: Verkopen van goederen
 2  Je mag goederen verkopen aan de markten. 

 g  De rode goederen aan de bedrijfsmarkt en de groene goederen 
aan de consumentenmarkt.

 2  Goederen verkocht aan een markt vullen diens voorraad weer aan. 
 g  De opbrengst per goed wordt bepaald door de plek die het blokje 

inneemt op de markt (Fig. 7).
 2  Als de markt vol zit mag je goederen verkopen voor een prijs van 1. 

 g  De goederen komen dan in de Natuurlijke Voorraad.
 2  Je ontvangt de berekende marktwaarde in goud vanuit de 

Goudreserve.

Hier wordt één blokje 
uit schaal 1 en één 
blokje uit schaal 2 ge-
kocht. Samen kosten 
deze dus: 1 + 2 = 3 
goud of krediet.

Fig. 5: Goedereninkoop

+ 1 uitvoer

Goederenuitvoer van 
aangegeven soort en 

aantal.

Reguliere kaarten

Zet het ene soort goed om in 
het andere. Aantal op kaart is 

verplicht.

Handelskaarten
Gildebonus

Wanneer je 2 of meer 
kaarten van dezelfde 
gilde in je bezit hebt 
produceert elke kaart 
van deze gilde, per 
beurt, 1 extra goed.

Handelskaarten ruilen 
voor een goed extra, 
bijvoorbeeld 3 voor 4.

Fig. 6: Produceren van goederen

Fig. 7: Goederenverkoop

Hier wordt één 
blokje aan schaal 1 
en één blokje aan 
schaal 2 verkocht. 
Samen brengen 
deze dus op: 

1 + 2 = 3 goud.

Productiegoederen 
representeren bouw- 
en grondstoffen zoals 
arbeid; materiaal; gereedschap. 

Consumptiegoederen 
representeren ding-
en in het leven die je 
consumeert zoals: eten; 
drinken; kleding; bordspellen.
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Stap 4: Actiekaart kopen 
Actiekaarten kan je kopen om een strategische invloed op het spel uit te oefenen.  
Als je deze slim inzet kan je veel voordeel behalen. Sommige kaarten kan je ieder 
moment in het spel uitvoeren en anderen alleen tijdens je eigen beurt.  
Dit staat onderaan de kaart vermeld (Fig. 8).

 2 Je mag één actiekaart per beurt kopen.
 g Een actiekaart kost 10 goud of krediet. 

 2 Trek de bovenste actiekaart van de stapel en laat deze aan niemand anders zien. 
 g Als alle kaarten op zijn, schud je de aflegstapel opnieuw.
 g Je mag een actiekaart direct na aankoop spelen.

 2 Na het spelen van een actiekaart leg je de kaart af op de aflegstapel.

Stap 5: Dobbelstenen werpen 
Aan het einde van je beurt werp je de dobbelstenen. De dobbelstenen bepalen het 
effect van het krediet op inflatie en de instabiliteit van de markt. Er zijn twéé typen 
dobbelstenen: de wijkdobbelsteen en de gekleurde kredietdobbelsteen.

Wijkdobbelsteen
 2  Deze dobbelsteen bepaalt op welke wijken met huizenblokken de 

kredietdobbelsteen effect heeft (Fig. 9).
 2  Zolang iedereen zich aan het begin van het spel op de stempel van 

kredietklasse I bevindt hoeft deze dobbelsteen niet geworpen te 
worden omdat kredietcirkel I uit één huizenblok bestaat.

Kredietdobbelsteen
Op de kredietdobbelsteen zijn 2 groene zijdes, 2 rode zijdes en 2 
blauwe zijdes te vinden, met het getal 10 of 20 erop. De groene 
zijdes hebben effect op de consumentenmarkt, de rode zijdes op de 
bedrijfsmarkt en de blauwe zijdes op de bankrunmeter.

 2  De uitkomsten (zoals getoond in Fig. 10) van de krediet-
dobbelsteen hebben effect op de huizenblokken die door de 
wijkdobbelsteen zijn bepaald.

 2  Na het uitvoeren van het effect van de dobbelstenen is de volgende speler aan de beurt.

Dobbelstenen in context

Het krediet dat je uitgeeft is 
overdraagbaar. Mensen gebruiken 
het in de stad om goederen mee 
te kopen. Teveel krediet zorgt 
voor instabiliteit in de markt. De 
dobbelstenen bepalen het gedrag 
van de inwoners met de kredieten: 
goederen kopen of krediet 
“verzilveren”.

Fig. 8: 
Actiekaart

Fig. 9: Voorbeeld getroffen huizenblokken
Let op! 
Vanaf de derde bankrun 
komt de tweede 
wijkdobbelsteen in 
het spel. De kans op 
het treffen van méér 
huizenblokken is dan 
groter. Bij twee gelijke 
geworpen wijken tellen 
de huizenblokken erin 
echter niet dubbel. Bij 
het voorbeeld hierboven 
tellen alle huizenblokken 
uit de windmolenwijk, 
maar één keer mee.

De zijde met de windmolen is gedobbeld. Op alle huizenblokken (geel 
gemarkeerd in de onderstaande afbeelding) waar het gedobbelde plaatje op 
staat afgebeeld, zal de krediet-dobbelsteen effect hebben.
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Fig. 10: Voorbeelden van dobbelsteenworpen

Blauwe zijde: 

Bij het getal 10:
Tel het aantal spelers die 10 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Bij het getal 20:
Tel het aantal spelers die 20 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Verschuif vervolgens het eerst-
volgende bankrunfiche hetzelfde 
aantal keer. Als het bankrunfiche 
de bankruncirkel bereikt volgt 
direct een bankrun. Als er nog 
stappen over zijn komen deze te 
vervallen.

Voorbeeld van een worp: + = -4

Rode zijde: 

Bij het getal 10:
Tel het aantal spelers die 10 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Bij het getal 20:
Tel het aantal spelers die 20 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Verwijder vervolgens dezelfde 
hoeveelheid goederen uit de 
bedrijfsmarkt (rood) en voeg 
deze toe aan de Natuurlijke 
Voorraad.

Groene zijde: 

Bij het getal 10:
Tel het aantal spelers die 10 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Bij het getal 20:
Tel het aantal spelers die 20 of 
meer krediet hebben liggen op 
de getroffen huizenblokken.

Verwijder vervolgens dezelfde 
hoeveelheid goederen uit de 
consumentenmarkt (groen) 
en voeg deze toe aan de 
Natuurlijke Voorraad.

Hier zijn 4 spelers die 10 of meer 
aan krediet hebben uitstaan 
op huizenblokken met het 
windmolensymbool. Verwijder 
4 goederen uit de bedrijfsmarkt 
en voeg ze toe aan de 
Natuurlijke Voorraad.

Let op! Het krediet van de 
paarse en gele speler (rood 
gemarkeerd) hebben geen 
waarde van 10 of meer liggen 
dus deze spelers werden niet 
meegeteld.

Het eerstvolgende bankrunfiche verschuift 
óók als er aan het begin van je beurt 5 
financieringskaarten open liggen! 
Draai dan géén kaart om maar verschuif het 
bankrunfiche 1 plek (Fig. 11).

Er beweegt maar één bankrunfiche tegelijk op 
de bankrunmeter. Wanneer het bankrunfiche 
het de bankruncirkel bereikt volgt direct een 
bankrun. Als het opraken van de goudvoorraad 
een bankrun veroorzaakt wordt het bankrunfiche 
direct op de eerstvolgende lege plek in de 
bankruncirkel (B1-B5) gelegd.

Fig. 11: Bij 5 open financieringskaarten...
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Alternatieve stap
In plaats van het bieden op financieringskaarten, goederen verhandelen en/of produceren mag je ook je schulden 
aflossen met goud (of krediet van een andere solvabele speler). Je promoveert naar een nieuwe kredietklasse als je 
daarvoor in één keer genoeg krediet aflost (zie ‘Promoveren en degraderen’, blz. 14).  
Hierna gaat de beurt verder met ‘Stap 4: Actiekaart Kopen’ (optioneel).

 2  Kies een huizenblok waarvan je jouw schulden geheel wil aflossen. 
 2  Toon aan de rest van de spelers dat je voldoende goud of krediet van anderen hebt om dit te doen. 
 2  Plaats het goud in de Goudreserve en het krediet van anderen in de kredietring van de betreffende speler. 
 2 Haal jouw krediet van het afgeloste huizenblok.
 2  Promoveer naar de nieuw behaalde kredietklasse en herverdeel je krediet dat 

eventueel nog op andere huizenblokken lag over de nieuwe kredietring  
(zie ‘Promoveren en degraderen’, blz 14).

Verder met de volgende beurt
Als je deze handleiding leest terwijl je voor het eerst speelt hoef je de volgende 
secties over de “Bankrun” nog niet te lezen. Raadpleeg pas bij de eerste bankrun 
de pagina’s die hierna volgen, zodat je snel met spelen kan beginnen. Als een 
speler gebruik maakt van de Alternatieve Stap, raadpleeg dan ook de uitleg over 
Promoveren en Degraderen.

Bankrun
Bij een bankrun vindt een aflossing van schulden plaats. Dit betekent dat 
krediet afgelost moet worden met goud, of met krediet van een op dat moment 
kredietwaardige speler. Bij een bankrun komt het spel direct stil te liggen en doorloop 
je eerst de bankrun. Pas daarna wordt er verder gegaan met de volgende beurt, of 
met de rest van de beurt van de speler die de bankrun ontketende. 

Een bankrun ontstaat wanneer:

 2 Een bankrunfiche het einde van de bankrunmeter bereikt;
 2 Al het goud uit de Goudreserve opgeraakt;

Bankrun stap 1: Getroffen huizenblokken bepalen
Allereerst bepaalt de wijkdobbelsteen in welke huizenblokken de bankrun plaatsvindt. 

 2 Rol de wijkdobbelsteen, als dat nog niet gedaan was.
 g  Let op! Vanaf de derde bankrun gooi je met twéé wijkdobbelstenen om de huizenblokken te bepalen!

 2 Van de huizenblokken met het geworpen symbool moet al het krediet worden afgelost.

Bankrun stap 2: Schulden aflossen (alle spelers)
 2 Haal al jouw krediet van de getroffen huizenblokken en leg het zichtbaar voor je bankkluis neer (Fig. 12).
 2  Leg het benodigde bedrag uit je kluis naast jouw af te lossen krediet om aan te tonen dat je het kan aflossen.  

 g  Je kan aflossen met goud, of met krediet van een kredietwaardige speler, maar niet met goederen!
 g  Wanneer je niet genoeg goud of krediet van een speler zonder betalingstekort bezit, leg je alles neer wat je 

hebt waarmee je zoveel mogelijk aflost. Je mag niks achterhouden! 
 g  Als het uitbetalen van een speler de Goudvoorraad leegt en daarmee de bankrun veroorzaakt mag de speler 

het tegoed in Goud aftrekken van de hoeveelheid af te betalen krediet, als er niet volledig is uitbetaald.
 2 Spelers die al het voor hun kluis gelegde krediet op eigen kracht hebben afgelost hebben zijn kredietwaardig.
 2 Spelers die niet of niet volledig hebben kunnen aflossen hebben een tekort.

Fig. 12:
Voorbeeld getroffen 
huizenblok in haven-
wijk
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Kredietwaardige spelers:
 2  Betaal je krediet af. Goud waarmee je aflost leg je af naar de Goudreserve.  

Krediet van een andere bank waarmee je afbetaalt leg je (strategisch) in diens kredietring.
 2  Als je genoeg aflost kan je direct in kredietklasse promoveren (zie ‘Promoveren en degraderen’, blz. 14).
 2 Leg het afgeloste krediet terug op je kredietstapel.

Spelers met een tekort:
 2  Betaal zo veel mogelijk van het krediet af en onthoud dit bedrag. Goud waarmee je aflost leg je af naar de 

Goudreserve. Krediet van een andere bank waarmee je afbetaalt leg je (strategisch) in diens kredietring.
 2  Haal het afgeloste bedrag van jouw schuld af en leg dat krediet terug op je kredietstapel.
 2  Laat jouw restschuld voor je bank liggen zodat de andere spelers het kunnen zien.

Bankrun stap 3: Onderhandelen 
Nu is het tijd om te onderhandelen. Spelers met een tekort moeten hun schulden 
afgelost zien te krijgen. Kredietwaardige spelers kunnen hun goud of krediet 
gebruiken om betalingsproblemen van anderen te verhelpen. Dat is (vaak) in 
ieders belang, want het falen van een bank kan een ketenreactie aan bankruns 
veroorzaken (zie ‘Degradatie naar (...)’, blz. 14). Zij mogen voor de hulp zelf een 
beloning afspreken. Gedurende een bankrun is handelen met de markten niet 
toegestaan! Het is wél toegestaan om te handelen met andere spelers. 

Spelers met een tekort:  
 2  Al het krediet moet met goud of met krediet van een kredietwaardige speler 

worden afgelost (Fig. 13).
 2  Probeer om je schulden af te kunnen lossen een deal te maken met een 

kredietwaardige speler voor financiering. Bied als tegenprestatie iets van 
jezelf zoals: goud, krediet, goederen, financieringskaarten, actiekaarten, het 
doen van de afwas, etc.
 g  Bij een akkoord betaal je de andere speler de afgesproken middelen.
 g  Je kan kiezen niet te onderhandelen en daarmee te degraderen in kredietklasse (zie ‘Promoveren en 

degraderen’, blz. 14). Let op dat dit een kettingreactie kan veroorzaken.
 2  Wanneer je krediet van een andere kredietwaardige speler gebruikt ter afbetaling, plaats het dan in de 

kredietring die hoort bij de uitgevende bank, niet in die van jezelf!
 2  Zodra je succesvol hebt afgelost kan je direct promoveren.  

Enkel het onthouden bedrag dat je zelf hebt kunnen aflossen telt van vóórdat je een tekort had (zie stap 2). 
 2  Belangrijk: Nadat jouw tekort is opgelost ben jij ook kredietwaardig.  

Nu kan ook jij tekorten van andere spelers oplossen binnen deze bankrun!

Kredietwaardige spelers:
 2  Je kan een tekort oplossen voor een speler door de schuld te betalen met goud of kredietwaardig krediet.
 2  Als je een andere speler met krediet betaalt om een tekort op te lossen moet dat je eigen krediet zijn of van 

een andere kredietwaardige speler. 
 2  Wanneer je krediet van de insolvabele spelers ontvangt als onderdeel van de onderhandelingen, bewaar je dat 

achter je bankkluis voor later gebruik. Je mag hier aankopen mee doen zodra deze speler kredietwaardig is.

Voorbeeld eigen 
aflossing: 

Je totale schuld was 30 
krediet en je hebt daar 
20 van afgelost met jouw 
eigen goud. Vervolgens 
ben je uit de rest van je 
schulden geholpen. Je 
kan nu enkel het afgeloste 
krediet van 20 meetellen 
om te promoveren 
(zie ‘Promoveren en 
degraderen’, blz. 14).

Fig. 13: Voorbeeld bankrunonderhandeling

Fig. 13.1
Willem (oranje speler) moet een 
waarde van 20 krediet aflossen om 
naar kredietklasse III te promoveren 
maar heeft slechts voor een waarde 
van 17 aan goud in zijn kluis. Hier-
door heeft Willem een tekort van 3.

Fig. 13.3
Willem plaatst nu Anneke’s krediet op het spelbord. 
Anneke’s krediet dient geplaatst te worden op een hui-
zenblok op háár kredietrating. Het krediet dat Anneke 
van Willem krijgt, plaatst ze in haar bankkluis. Anneke 
kan dit krediet gebruiken om in de toekomst haar ei-
gen aankopen te betalen. Willem loste af met 17 eigen 
goud, maar dat is niet genoeg om te promoveren. Als hij 
had afgelost met 20 eigen goud was hij gepromoveerd.

Fig. 13.2
Anneke (blauwe speler) heeft zojuist 
haar schulden (20 krediet) afgelost 
en is gepromoveerd naar kredietrat-
ing III. Nu mag ze met haar krediet 
het krediet van Willem aflossen. In 
dit geval onderhandelt Willem dat 
hij 3 krediet van Anneke krijgt in 
ruil voor 10 krediet van hemzelf. 

(restschuld)
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Promoveren en degraderen

Promotie naar een hogere kredietklasse 
Krediet in hogere kredietklassen hoeft minder vaak daadwerkelijk 
te worden betaald omdat het als betrouwbaarder wordt 
beschouwd. Daardoor kan een bank met een hogere kredietklasse 
meer risico nemen, en meer winst maken. Bekijk de getallen in de 
gouden munten boven de stempels (Fig. 14). Dit zijn de bedragen 
die je minimaal moet betalen in een enkelvoudige aflossing om 
gepromoveerd te worden in kredietklasse. Bij een aflossing moet 
al het krediet op één of meer huizenblokken worden afgelost.  
Na promotie herverdeel je jouw krediet van je oude naar je nieuwe 
kredietring (Fig. 15). Bij elke kredietring die je stijgt komt er 
één huizenblok bij om je krediet over te verdelen waardoor je je 
schulden kan spreiden. In het geval van een bankrun of een eigen 
aflossing hoef je dan niet al je krediet in één keer af te betalen.

 2  Leg al het krediet van het betreffende huizenblok voor je kluis.
 2  Leg het benodigde bedrag uit je kluis naast het af te lossen 

krediet om aan te tonen dat je het kan aflossen.
 g  Je kan aflossen met goud, of met krediet van een andere 

kredietwaardige (zie blz. 12) speler.
 g  Je mag meerdere kredietklassen tegelijk promoveren als je 

de gecombineerde waardes op de gouden munten kan aflossen (Fig. 14).
 2  Verplaats je spelerfiche en krediet naar de nieuw behaalde kredietklasse en kredietring.  

Herverdeel eventueel het overige krediet over de nieuwe huizenblokken (Fig. 15).

Fig. 15
Promotie Degradatie Degradatie naar gevangenis

Degradatie naar een lagere kredietklasse 
Wanneer je jouw schulden niet (geheel) kan aflossen en andere spelers jou niet kunnen/willen helpen dan  
degradeer je naar een lagere kredietklasse. Dit kan een kettingreactie veroorzaken!

 2 Plaats je spelerfiche op de lagere kredietklasse.
 2 Neem je krediet en verdeel dit naar keuze over de huizenblokken van de bijhorende kredietring (Fig. 15).

 g Je mag krediet inwisselen voor grotere of kleinere kredietstukken uit je kluis t.b.v herverdeling.
 2   Verzet het bankrunfiche twéé plaatsen per gedegradeerde speler!

Degradatie naar de gevangenis
Wanneer je vanuit kredietklasse I degradeert ga je naar de gevangenis.  
Dit is de laatste kans om je schulden te betalen!

 2 Plaats je spelerfiche in de gevangenis.
 2 Plaats al je restschuld aan krediet op kredietring I (Fig. 15).

Fig. 14

Benodigde kredietaflossing om te kunnen 
promoveren. Dit kan met meerdere 
stappen tegelijk.

Kosten:
Kredietcirkel  I naar  II :  10 goud
Kredietcirkel II naar III :  20 goud
Kredietcirkel  I naar III :  10 + 20 goud
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Gevangenis
Wanneer je degradeert naar de gevangenis blijf je nog in het spel maar met minder mogelijkheden.

Tijdens jouw beurt:
 2  Mag je vanuit de gevangenis alle beurtopties uitvoeren behalve een bod openen op financieringskaarten. 

Niemand kan in jouw beurt dus op een financieringskaart bieden.
 2  Al het goud wat je verdient door verkoop van goederen (of anders) moet direct worden gebruikt om je 

schulden af te lossen. Je ontvangt geen goud maar haalt het verdiende bedrag aan krediet van het bord af.  
Als je krediet van anderen hebt moet ook dat meteen gebruikt worden ter afbetaling.  
Wanneer al je schulden zijn afgelost mag je direct uit de gevangenis naar kredietklasse I.

Tijdens andermans beurt:
 2  Mag je niet meebieden op financieringskaarten.

Wanneer er een bankrun start terwijl je in de gevangenis zit:
 2  Kan je nog onderhandelen met kredietwaardige spelers om uit de gevangenis te komen.
 2  Lukt dat niet dan volgt faillissement.

Faillissement
 2  Wanneer je in de gevangenis nogmaals degradeert ben je failliet en is het spel voor jou voorbij.
 2  Al je goederen, krediet, actie- en financieringskaarten zijn dan waardeloos en worden verwijderd uit het spel. 
 2  Jouw krediet dat in het bezit is van andere spelers, is nu waardeloos en dus onbruikbaar.
 2  Enig krediet van andere banken dat je nog in je bezit zou kunnen hebben moet gebruikt zijn voor afbetaling en 

wordt op het bord gelegd.

Einde van het spel
Het spel eindigt wanneer:

 2 3 bankruns zijn voltooid (korte speelsessie);
 2 4 bankruns zijn voltooid (gemiddelde speelsessie);
 2 5 bankruns zijn voltooid (langere speelsessie);
 2 Iedereen failliet is;
 2 Één speler niet failliet is;
 2 Alle financieringskaarten op zijn;
 2 Één speler 10 financieringskaarten heeft;

Scores optellen en winnaar bepalen
 2 Wanneer het spel is afgelopen is de speler met de meeste rijkdom de winnaar!
 2 Rijkdom wordt berekend met behulp van het bijgeleverde scoreblok.
 2 Bekijk pagina 16 voor een toelichting op de scoreberekening.

Tips voor volgende speelsessies
Ben je ontevreden over de economie? Pas dan samen de spelregels aan en verbeter de economie!  
Hieronder enkele tips:

 2  Speel eens een volledige Money Maker-sessie zonder krediet met de regels van het Beginnersspel.
 2  Zoek eens uit hoe een Centrale Bank werkt en laat één speler als de ECB spelen.  

Let op dat centrale banken van toen niet precies hetzelfde werken als de hedendaagse!
 2  We hebben twee kaarten voor je leeg gelaten: “Blanco Cheque”. Verzin hiermee je eigen actiekaarten!
 2  Speel met de rollen van “bankiers” en “ondernemers”. De ondernemers spelen niet met krediet, maar 

beginnen met een gratis financieringskaart.
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Spelersnamen Schrijf hier de namen van alle spelers

Goud in de kluis De optelsom aan goud in je bankkluis

Goederen in de kluis De optelsom van al je goederen. Elk goed is 1 punt waard.

Financieringskaarten De	optelsom	van	al	je	financieringskaarten	(de	waarde	rechtsboven	op	de	kaart)	maal	de	huidige	stand	
van de betreffende markt. 

 2  Voor de kaarten met het productiesymbool vermenigvuldig je de waarde op de kaart met de hui-
dige stand van de bedrijfsmarkt

 2  Voor de kaarten met het consumptiesymbool vermenigvuldig je de waarde op de kaart met de 
huidige stand van de consumentenmarkt

Krediet van anderen De optelsom van al het krediet van andere spelers dat je in je bezit hebt

Kredietwaardigheid De waarde van de kredietrating waar je pion zich op bevindt. Kijk hiervoor naar de waarde onder de 
zegels van de kredietrating

Subtotaal activa (+) De optelsom van alle getallen hierboven

Krediet op het bord De optelsom van al jouw krediet dat op het bord ligt

Krediet aan anderen De optelsom van al jouw krediet dat ligt bij andere spelers

Subtotaal passiva (-) De optelsom van de twee getallen hierboven

Eindscore
(Activa - Passiva)

De	optelsom	van	je	bezit	(bij	Subtotaal	activa)	min	de	optelsom	van	jouw	schulden	 
(Subtotaal	passiva)

Money Maker & Maatschappij
Halt, stop! Spoiler alert!

Niet verder lezen! In deze epiloog verklappen we verborgen informatie over het spelontwerp. Het is echter 
leuker om deze informatie spelenderwijs uit het spel zelf te leren kennen. Heb je Money Maker uitgespeeld? 
En het beginnersspel ook? Heel goed! Lees dan verder...

Kopen op krediet
Wat gebeurt er als je met krediet speelt? Wat is de invloed van krediet op de prijzen? Welke prijzen veranderen 
het sterkst? Wellicht is het je opgevallen dat prijzen eerst stijgen. Financieringskaarten stijgen nog harder in prijs 
dan arbeid en consumptiegoederen. Wat doet dat met je houding? Merk je dat als je gaat bieden je langzaamaan 
steeds hebberiger wordt en steeds minder bedenkt of je het je wel kan veroorloven? Heb je de angst gevoeld 
achter te blijven bij de groei van je concullega’s? In de echte wereld werkt een huizenbubbel ongeveer zo. 

Schuldenbubbel
Het kan gebeuren dat iedere speler meegaat in de spanning van het bieden. Zolang mensen meebieden worden 
bedrijven steeds duurder en daarmee ook de goederen. Zolang die prijzen omhoog gaan, leveren je bedrijven 
steeds meer op wat een goede reden is voor euforie, en om nog meer te bieden. Het verbruik van de goederen na 
elke beurt symboliseert het volk dat jouw krediet gebruikt om dagelijkse aankopen mee te doen. 

Je zal ook gemerkt hebben dat je beloftes op geld (je kredietstukken) plots opgeëist kunnen worden. Wanneer 
de blauwe dobbelsteen gegooid wordt ontstaat er onzekerheid in de stad en wantrouwen in het economisch 
systeem dat je hebt gecreëerd. Onzekerheid en wantrouwen bouwen op tot een bankrun uitstaande schulden 
verrekent. Een speler die rijk lijkt met een portfolio van bedrijven, blijkt opeens niet in staat om het krediet aan 
rekeninghouders af te betalen. Hopelijk kan de speler lenen van een andere bank die voorzichtiger is geweest. 
De voorzichtige speler doet dat waarschijnlijk echter niet voor niks. Wat als er geen solvabele speler over is? 
Dan degraderen alle spelers in kredietwaardigheid en ligt hun krediet een ring lager! Per degraderende speler 
verschuift het volgende bankrunfiche een stap en ontstaat er snel opnieuw nieuwe bankrun. 

Minsky-moment
Het bovenstaande scenario heet in economische termen een “Minsky-moment”: een moment waarin alle 
banken tegelijkertijd niet meer kunnen betalen. Dit gebeurde in 2008, waardoor geen enkele bank nog bij elkaar 
krediet kon uitnemen, zoals spelers in het spel doen door krediet te ruilen tijdens de onderhandelingsfase. 
Overheden wereldwijd hebben zichzelf in de schulden gestoken om de banken te redden. Het verhoogde de 
overheidsuitgaven enorm, maar de banken mochten blijven bestaan. Het was (is het nog steeds) een politiek 
impopulaire maatregel maar er was geen andere keus. Of wel?
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Jubeljaar
Als je in Money Maker een Minsky-moment ervaart, kan dat een goed moment zijn om de kaart “Jubeljaar” te 
spelen. Als je het er met elkaar over eens kan worden om alle schulden weg te strepen dan zijn ze er ook niet 
meer. Een financiële schuld is immers een (contractuele) afspraak tussen twee mensen of bedrijven. De oude joden 
moesten volgens hun traditie iedere zeven jaar alle schulden kwijtschelden. De oude grieken hielden ook een 
massale schuldenkwijtschelding in tijden van grote politieke onrust. Waarom zouden ze dit doen denk je? Wat zou 
hier het effect van zijn?

Beginnersspel
Misschien heb je ook het Money Maker: Beginnersspel gespeeld. Het Beginnersspel is de basis van het volledige 
spel, maar zonder krediet. Dit maakt het makkelijker voor beginnende spelers. Doordat er niet met krediet 
gespeeld wordt is de handleiding ook erg dun. Zo zie je al hoeveel complexiteit krediet toevoegt aan een 
geldsysteem dat in principe eenvoudig is. Als je het Beginnersspel speelt zie je de prijzen niet erg extreem 
variëren. De beperking dat je niet méér geld uit kunt geven dan je hebt, bemerk je ook in de prijzen van goederen 
en de financieringskaarten die je met goederen koopt. Op het moment dat je een mooie financieringskaart hebt 
bemachtigd, moet je eerst wachten totdat deze genoeg geld oplevert voordat je weer verder kan inkopen. 
Hoeveel je kan uitgeven wordt bepaald door hoeveel je kan produceren.

Huizenprijzen
Stel je voor dat jij een arbeider bent en in een huis woont zoals het staat afgebeeld op een van de 
financieringskaarten uit het Beginnersspel. De bouw kost 3 productiegoederen (arbeid, steen, cement) en levert 
één rood blokje (arbeid) op per beurt. Dat betekent dat je ongeveer drie beurten nodig hebt voordat je een extra 
huis kan kopen met spaargeld.

Stel je nu dezelfde situatie voor, maar dan gespeeld in het volledige spel. Nu zullen de prijzen van 
financieringskaarten (huizen) gestaag blijven stijgen. Het duurt misschien wel zes beurten om arbeid te produceren 
(de rode blokjes) en te verkopen om een huis van te kunnen betalen.

De paradox van krediet
In zijn pensioen schreef opa Brinkkemper de geschiedenis van de familie Brinkkemper. Hierin ging hij terug tot de 
aller eerste Brinkkemper in Nederland: mijn over-over-overgrootvader Anthony Brinkkemper. Anthony vestigde zich 
rond 1830 in Noord Holland. Hij werkte als knecht op een boerderij en spaarde genoeg geld om een huis te kopen; 
Vijf gulden.

In die tijd bedacht men in Nederland een nieuwe manier van betalen, waarmee het geldsysteem van die tijd 
veranderde. In termen van Money Maker stapten ze over van het Beginnersspel naar de volledige versie met 
krediet. De nieuwe geldvorm werkte als volgt: Als jij beloofde geld te betalen aan de bank, dan beloofde de bank 
geld te betalen aan jou. Dit was de uitvinding van de hypotheek.

De zoon van Anthony was geboren in de eerste generatie die zijn huis “kocht” middels een hypotheek. Zijn eerste 
huis kostte 50 gulden. Diens zoon kocht zijn eerste huis voor 500 gulden. Zijn zoon kocht zijn eerste huis voor 2.000 
gulden. Diens zoon (mijn opa) kocht zijn eerste huis voor 16.000 gulden. Het eerste huis van diens zoon (mijn vader) 
kostte 160.000 gulden. En op dit moment kost een mooi rijtjeshuis (teruggerekend naar guldens) rond de 500.000 
gulden.

Zo kwam er iedere generatie een nul bij. Waar kwamen dit soort prijzen vandaan? En het geld om dit mee te 
kunnen betalen? Wanneer twee of meer mensen hetzelfde huis willen hebben, en ze bieden met krediet tegen 
elkaar op, dan is de winnaar degene die het meeste toekomstige geld durft te beloven. Zo had Anthony geen 
schulden nadat hij zijn huis gekocht had, maar zijn zoon moest 5 jaar rente en aflossing betalen. Diens zoon 7 jaar. 
Diens zoon 10 jaar; 15 jaar; 20 jaar en diens 30 jaar. Zo kan het ontstaan dat iedere nakomende generatie net iets 
langer rente betaalt dan de vorige. Hoe ver zou het kunnen gaan? In Japan hebben ze de 40-jarige hypotheek 
uitgevonden, een speciale hypotheek die je doorgeeft aan je kinderen.

Hier zien we de paradox van krediet: het lijkt er op dat je dankzij een hypotheek een huis kan kopen waar je anders 
onmogelijk lang voor zou moeten sparen. Maar omdat iedereen huizen op krediet koopt, worden huizenprijzen per 
generatie steeds duurder.
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Verbeter de wereld, verander het geldsysteem
400 jaar geleden hadden we in Nederland de Amsterdamsche Wisselbank; een bank die niet méér geld aan klanten 
beloofde dan ze had. In Money Maker termen werkte deze bank zoals het spel in het Beginnersspel. Ongeveer 
200 jaar geleden is het geldsysteem In Nederland overgestapt van het Beginnersspel naar het volledige spel met 
krediet. In de tussentijd zijn er her en der wat spelregels bij gekomen, maar het systeem verandert niet vaak. Het is 
niet makkelijk om mee te experimenteren: het is lastig om banken en alle mensen die een bankrekening of lening 
hebben te overtuigen van andere spelregels. Meestal gebeurt een verandering tijdens een enorme bankrun.

Een bordspel veranderen is een stuk makkelijker. Hoe zou jij het bordspel nog leuker maken? Nog eerlijker 
voor alle mensen? Of juist nog lucratiever voor de meest overmoedige speculanten? We hebben een paar 
kaartjes voor je leeg gelaten om zelf in te vullen.  

Stuur je beste spelregelveranderingen in naar hello@moneymaker.games!

Creditering
Money Maker is het eindresultaat van een jarenlange zoektocht naar het antwoord op de vraag “Wat is geld?”.  
Een eenvoudige vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Veel mensen hebben onderweg hier op de één of 
andere manier aan bijgedragen:

Spelontwerp: Paul Brinkkemper, Joel Sjouke, Ferdy van den Hoed, Danial Azimi Ashkshahr, Tristan Blom. Productie 
& Logistiek: Gijs Dalen Meurs. Copywriting & layout: Joel Sjouke, Alexander Kappelhof, Paul Brinkkemper, Luuk 
de Waal Malefijt, Gijs Dalen Meurs. Vormgeving: Alexander Kappelhoff, Massimiliano Gallo, Moniek Schilder, 
Joost Das, Frank Wester, Lisanne van Staden, Marie Lhuissier, Rianne van der Pol, Amber Mos. Vertaling: Klaus 
Karwat, Jonas Jensen, Helene Sust, Luuk de Waal Malefijt. Investering: Ferdinand Zanda, Gerrit van Malkenhorst, 
Gijs Dalen Meurs, Luuk de Waal Malefijt. Webontwikkeling: Luuk de Waal Malefijt. Spelleiders: Kevin, Johan, 
Bart. Speltesters: Jeroen, Stefan, Jip, Florian, Erik, Ramon, Robbert, Petra, Mark, Zinnedine, Michael, Christian, 
Joris, Lisa, Andre, Lucas, Diet, Pieter, Jan Willem, Peter, Sebastiaan, Diane, Kees, Maarten, Dio, Gideon, Simeon, 
Daan, Kevin, Jeroen, Casper, Geert, Donna, Hilde, Hanna, Joko, Brenda, Remko, Johan, Marianne, Ilse, Tineke, 
Johanna, Mehmet, André, Tineke, Floris, Thijs, Niels, Wiebe, Damian, Lisanne, Jordy, Johan, Bart, Inge, Guido. 
Partners: Firebrush Studio’s, Stichting Ons Geld (SOG), Nederlandse Spellenfabriek (NSF), Eyevestor, Gode Penge, 
Monetative.

Woord van dank
Allereerst willen we jóu bedanken. Jij mooi mens die dit nu leest. Jij bent essentieel. Als jíj er niet was geweest om 
dit spel te spelen en uit te leggen aan je medespelers hadden wij dit allemaal voor niets gedaan. Dankjewel! 

De eerste editie van Money Maker is volledig uitverkocht in December 2016. Wij zijn erg dankbaar voor de kopers 
van de eerste editie van ons spel, die durfden te geloven in een nieuw type spel. Deze eerste kopers zijn mede-
aandeelhouder gemaakt van Cooperatie Money Maker en kunnen zo delen in onze groei. Meer hierover kan je 
vinden op www.eyevestor.com. 

Money Maker is tot stand gekomen met de hulp van Stichting Ons Geld. Deze stichting zet zich in om het 
geldsysteem in Nederland te veranderen. Ons Geld wil het geldsysteem meer laten lijken op Money Maker: 
Beginnersspel, waarin de economie draait op schuldvrij geld, uitgegeven door een 4e Macht in het staatsbestel. 
Meer over Stichting Ons Geld kan je vinden op www.onsgeld.nu. 

Omdat het geldsysteem in Nederland niet meer alleen van Nederland is, werkt stichting Ons Geld samen met 
zusterorganisaties wereldwijd. Die zijn verenigd onder de paraplu van de International Movement for Monetary 
Reform. De IMMR geeft Money Maker uit in landen middels partnerorganisaties. Meer over de IMMR kan je vinden 
op www.internationalmoneyreform.org. 

Bezoek ook onze website op www.moneymaker.games voor nieuws, updates en extra speluitleg.

We wensen je veel plezier met het spelen van het spel en het veranderen van de spelregels!
Namens het bestuur van Coöperatie Money Maker,

 ♥ Paul Brinkkemper
 ♥ Luuk de Waal Malefijt
 ♥ Alexander Kappelhoff
 ♥ Gijs Dalen Meurs
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Betalen blz. 7

Je kan betalen met goud 
of krediet. Je kan ook met 
krediet van andere banken 
betalen. Wanneer je met 
goud betaalt leg je het 
af naar de Goudreserve. 
Wanneer je met krediet 
betaalt leg je het op een 
huizenblok in de stadsring 
van de kredietwaardigheid 
die hoort bij de bank die het 
krediet heeft uitgegeven.

Je mag altijd betalen met je eigen krediet, behalve bij het 
aflossen van je schuld tijdens een bankrun!

Money Maker in het kort (2)

Bankrun
Wanneer het bankrunfiche de 
eindcirkel bereikt begint direct een 
bankrun. blz. 12-13

Het bankrunfiche komt te liggen op de 
eerstvolgende lege plek in de eind-
cirkel. Wanneer de bankrunfiche B3 
bereikt, komt de tweede wijkdobbelsteen  in het spel.

Wijken bepalen
De wijkdobbelsteen  bepaalt 
welke huizenblokken getroffen 
zijn. Leg al jouw krediet van die 

huizenblokken voor je kluis neer.

Afbetalen &  
promoveren

Laat aan je medespelers 
zien dat je je krediet kan 
afbetalen. Als je genoeg 

krediet afbetaalt 
promoveer je in kredietklasse. Als je nog krediet op 

hebt bord hebt liggen 
mag je het 

herverdelen. blz. 14 .

Onderhandelen
Heb je niet genoeg 

goud om je krediet af 
te betalen? Betaal af 

wat je kan. Probeer 
goud of krediet van 

een medespeler te krijgen. Je kan hiervoor de ander 
iets van jezelf aanbieden, zoals financieringskaarten, 

goederen of je krediet. blz. 13

Degraderen
Kan of wil je geen 
krediet van een 
medespeler krijgen? 
Dan degradeer je in 
kredietwaardigheid. 
Hierdoor verschuift 
het bankrunfiche twee 
plaatsen! blz. 14

Af te betalen krediet wordt voor de 
kluis gelegd

Einde spel & score
De speler die na de laatste bankrun de 
rijkste speler is, is de winaar! 

Rijkdom is de optelsom van: 
 g Goud in je kluis;
 g De waarde van je financieringskaarten;
 g Je goederen in de kluis (ieder is 1 waard);
 g Krediet van anderen in je bezit;

 g Je kredietklasse.

Hier trek je van af: al je krediet dat...
 g ... nog op het bord ligt;
 g ... bij anderen in de kluis ligt.

blz. 15-16

Voorbeeld onderhandeling
de Oranje speler heeft 25 
schuld en kan zelf maar 
15 afbetalen. Oranje 
heeft een tekort van 10. 
Oranje vraagt 10 krediet 
van de zwarte speler en 
geeft in ruil daarvoor 
16 krediet van zichzelf. 
Het 10 krediet van zwart 
komt op het bord te 
liggen als betaling voor 
de schulden van Oranje. Zwart ontvangt het 16 krediet 
van Oranje, wat hij kan gebruiken voor betalingen 
wanneer het nodig is.

Voorbeeld dobbelsteenworp

4 spelers hebben ten minste 20 
krediet in de havenwijken liggen. 
Het bankrunfiche verschuift 4 
plekken. Als het fiche de eindcirkel 
bereikt volgt er direct een Bankrun.

blz. 11

3 spelers hebben meer 
dan 10 krediet liggen in 
de windmolenwijken. Er 
gaan 3 consumptie-
goederen uit de markt.

blz. 11
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Money Maker in het kort (1)
De speler die na de laatste bankrun de rijkste is wint. Je verdient geld door met financieringskaarten goederen te produceren 
en deze met winst te verkopen aan de markten. Hieronder staat een kort overzicht van wat je kan doen in een beurt.

Schuld  
aflossen
In plaats van op financieringskaarten 
bieden en goederen produceren/(ver)
kopen mag je al je krediet in 1 
huizenblok afbetalen met goud. Als 
je genoeg krediet afbetaalt, dan 
stijgt je kredietklasse. blz. 12

ALTERNATIEVE ZET

Bieden op financieringskaart in een veiling
Kies een kaart om op te bieden. 
Bekijk hoeveel het zou kosten 
om de hoeveelheid goederen 
die rechtsboven op de kaart 
staan aangegeven van de markt 
te kopen. Tel hiervoor per 
blokje de prijs op. De som 
bepaalt je startbod voor die 
kaart. blz. 8

Start de veiling door het startbod te roepen. 
De hoogste bieder krijgt de kaart. Haal na de veiling 

de aangegeven hoeveelheid goederen uit de markt 
en leg ze af naar de Natuurlijke Voorraad. blz. 4

Je mag net zo lang op financieringskaarten bieden 
tot je er één hebt verkregen in je beurt. Als je besluit niet te 
bieden, mag niemand bieden. Er is tijdens het bieden geen 

vaste volgorde. Bied zoveel als je wilt.

Winst pakken

Goederen produceren met je bedrijven
Als je financieringskaarten hebt 
(uit stap 1) kunnen deze elke 
beurt goederen produceren.

blz. 9  Onderaan elke kaart staat 
welke goederen deze 
produceert. Haal deze goederen 
uit een Natuurlijke Voorraad en 
leg ze in je kluis. blz. 4

Elke kaart kan één keer per beurt worden gebruikt. Als je meerdere kaarten 
van één gilde hebt produceert elke kaart uit die gilde één goed extra!

Goederen (ver)kopen van/aan de markt
Je kan goederen kopen en verkopen. De 
getallen naast de markten geven de prijs aan 
per blokje. Bewaar gekochte goederen in je 

kluis. Als je goederen 
verkoopt krijg je goud 
terug. De 
eerstvolgende lege plek 
in een markt bepaalt 
hoeveel goud je voor een 
goed krijgt. blz. 9

Je mag per beurt max. 4 goederen kopen per markt!

2. 
De startprijs van deze kaart is 6: vier blokjes 
uit prijsschaal 1 en één uit 2

OPTIONEEL

3.  OPTIONEEL

Kopen met goud of krediet

OPTIONEEL

Verkopen voor goud

Financieren

Financieringskaart opendraaien

Liggen er al 5 financieringskaarten open? Trek dan géén 
kaart maar verschuif het bankrunfiche één stap.

1.  VERPLICHT

Plannen maken

Actiekaart kopen
Voor 10 goud of krediet kan je een 
actiekaart kopen.

Actiekaarten leveren altijd voordeel op. Laat 
niemand meelezen!

Einde beurt

Dobbelstenen gooien
Rol de dobbelstenen om je beurt te 
beëindigen. De kredietdobbelsteen 

 bepaalt hoe het krediet de stad 
en het gedrag van haar inwoners 
beïnvloedt. De wijkdobbelsteen  
geeft aan in welke huizenblokken de 
effecten plaatsvinden. blz. 10

Zie voorbeelden op ommezijde.

4.  OPTIONEEL

5.  VERPLICHT
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