Money

Maker: Beginnersspel

Als je deze speldoos voor het eerst openmaakt, is het een goed idee om te beginnen met een potje
‘Money Maker: Beginnersspel’ waarbij je al spelende door de stappen heen gaat. Je leert zo snel het basisspel te
spelen, als introductie op het volledige spel, waarin je echt leert bankieren en met meer spelelementen te maken
krijgt.
In het Money Maker Beginnersspel ben je een rijke dame of heer in de Gouden Eeuw. Je verdient goud (geld) door
bedrijven te financieren en door slim op de markten in te spelen. Om dit te doen heb je goud tot je beschikking.
Goede combinaties van bedrijven leveren extra veel op, maar niet alle bedrijven zijn altijd even winstgevend. Wie
aan het einde van het spel het rijkst (of het minst arm) is, heeft gewonnen!
Je hebt nodig:

120x goederen:

1x
Spelbord

36x
Financieringskaarten

60x productie
60x consumptie

82x goudstukken:

1x
kredietdobbelsteen

25x 1-stukken
37x 5-stukken
20x 10-stukken

Beurtkaartjes

5x
Bankrunfiches

6x kluizen:

1x Scoreblok

(achterkant scoreblok)

Oranje, roze, zwart,
wit, paars, geel

Opzetten van het spel:

1.

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

Bankrunmeter

2.

Plaats het goud als Goudreserve.

Consumptiemarkt

3.

Vul de lege plekken
in de productiemarkt
(rood) en consumptiemarkt (groen) met de
overeenkomstige kleur
goederen.

4.

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

Productiemarkt

7.

Elke speler kiest een
kleur.

8.

Elke speler ontvangt in
deze kleur een bankkluis, spelerbeurtkaart
en 15 goud uit de
Goudreserve.

Natuurijke Reserves

5.

Schud de financieringskaartenstapel en leg deze onderaan het
spelbord neer.

6.

Leg 2 financieringskaarten open
neer naast de stapel
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Hoe speel je Money Maker: Beginnersspel?
De jongste speler begint. Alle spelers zijn hierna kloksgewijs één voor één aan de
beurt. De stappen die hieronder volgen gelden voor de speler die de beurt heeft.

Stap 1: Financieringskaart opendraaien

Draai een financieringskaart om en leg deze op een lege plek naast de stapel.

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

2.1: Startbod bepalen

 ies een financieringskaart om op te bieden.
22 K
22 Rechtsboven op iedere financieringskaart staat de hoeveelheid goederen uit
de bedrijfs- of consumentenmarkt die het bedrijf zoekt ter investering (Fig. 1).
gg Haal dit aantal goederen uit de betreffende markt en leg ze af naar de
Natuurlijke Reserve.
gg De gecombineerde marktwaarde van deze goederen (zie Fig. 1) is jouw
startbod op de financieringskaart.

Financieringskaarten in
context
De financieringskaarten staan
symbool voor bedrijven die
geld nodig hebben voor een
investering. De hoeveelheid
geld die ze nodig hebben
is afhankelijk van de hoeveelheid en de prijs van de
goederen die nodig zijn voor
de investering. Als financierder wordt je betaald met de
producten die de investering
oplevert.

Fig. 1: Waardebepaling van financieringskaart
Bedrijfsmarkt
Consumentenmarkt
Dit goed komt uit schaal 2 en
kost 2 goud.
Dit goed komt uit schaal 3 en
kost 3 goud.

}

= 5 goud

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).

2.2: Bieden en betalen van een financieringskaart
22 Begin met bieden door ten minste het startbod te bieden.
gg Andere spelers mogen hier vervolgens willekeurig overheen bieden.
gg Bied in willekeurige volgorde, en zo vaak je wilt.
gg De bieder met het hoogste bod ontvangt de kaart en betaalt voor de
kaart met goud.
gg Goud leg je af naar de Goudreserve.
22 Als je in je beurt de bieding niet wint mag je een nieuw bod doen op een
andere open financieringskaart.
gg Je mag hiermee doorgaan totdat er geen bedrijven meer open liggen.
22 Als je kiest niet te bieden op een financieringskaart is er geen biedronde
en gaat de beurt door naar stap 3.

Stap 3: Inkopen, produceren, verkopen

Het inkopen, produceren en verkopen van goederen mag in willekeurige
volgorde worden uitgevoerd.

Productiegoederen
representeren bouw- en
grondstoffen zoals arbeid;
materiaal; gereedschap.
Consumptiegoederen
representeren dingen
in het leven die je consumeert zoals: eten; drinken; kleding; bordspellen.
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3.1: Inkopen van goederen

22 Je mag goederen uit beide markten inkopen.
gg Je kan per beurt maximaal 4 goederen per markt inkopen, dus maximaal 8.
gg Haal het aantal goederen dat je wilt kopen uit de markten en bepaal de waarde hiervan (voorbeeld: Fig. 2).
gg Als de markt leeg is mag je goederen van de Natuurlijke Voorraad kopen voor de prijs van 9.
22 Betaal de berekende waarde met goud en bewaar de goederen in je bankkluis.

Fig. 2: Goedereninkoop

Fig. 3: Produceren van goederen
Reguliere kaarten

Handelskaarten

Gildebonus

+ 1 uitvoer

Hier wordt één blokje uit schaal 1 en
één blokje uit schaal 2 gekocht. Samen
kosten deze dus: 1 + 2 = 3 goud.

Goederenuitvoer van
aangegeven soort en
aantal.

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

Wanneer je 2 of meer kaarten
van dezelfde gilde in je bezit
hebt produceert elke kaart
van deze gilde, per beurt, één
extra goed. Handelskaarten
geven een extra goed van de
al gekozen uitvoer.

3.2: Produceren van goederen

22 Al jouw financieringskaarten mogen in je eigen beurt één keer produceren.
gg Ze produceren de hoeveelheid goederen zoals op de kaart staat aangegeven.
Met ten minste twéé kaarten uit dezelfde gilde ontvang je de gildebonus (Fig. 3).
J

e
ontvangt deze goederen gratis uit de Natuurlijke Voorraad van de betreffende markt.
22
H

andelskaarten
produceren géén goederen maar zetten het ene soort goed om in het andere. Ook dit kan
22
éénmaal per beurt. Hiervoor heb je van één soort het benodigde aantal goederen nodig dat op de kaart staat
afgebeeld om deze in hetzelfde aantal goederen te veranderen van de andere soort.
gg Tip! Natuurlijk kun je in stap 3.1 met dit doel goederen inkopen.

3.3: Verkopen van goederen

22 Je mag goederen verkopen aan de markten.
gg De rode goederen aan de bedrijfsmarkt en de groene goederen
aan de consumentenmarkt.
G

oederen
die worden verkocht vullen de betreffende marktladders
22
weer aan.
gg De verkoopprijs van de goederen wordt bepaald door de plek die
ze innemen op de markt. (Fig. 4)
A

ls
de markt vol zit mag je goederen verkopen voor een prijs van 1.
22
D

gg e goederen worden dan afgelegd naar de Natuurlijke Voorraad.
22 Je ontvangt de berekende waarde in goud vanuit de Goudreserve.

Stap 4: Dobbelstenen werpen

Fig. 4: Goederenverkoop

Hier wordt één
blokje aan schaal ‘1’
en één blokje aan
schaal ‘2’ verkocht.
Samen brengen
deze dus op:
1 + 2 = 3 goud.

Aan het einde van je beurt werp je de kredietdobbelsteen. Na deze
worp moet het eerstvolgende bankrunfiche verzet worden, of moeten er
goederen uit een van de markten worden afgelegd. De groene zijdes van
de gekleurde dobbelsteen hebben effect op de consumentenmarkt, de
rode zijdes op de bedrijfsmarkt en de blauwe zijdes op de bankrunmeter.
De hoeveelheid stappen van het bankrunfiche om te verzetten, of goederen uit de markt te halen, is te verkrijgen
door het gedobbelde getal door 10 te delen. Zie het voorbeeld in Figuur 5.
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Fig. 5: Voorbeelden van dobbelsteenworpen

Verzet het bankrunfiche één stap
bij een blauwe 10 en twéé stappen
bij 20.

Haal één blokje uit de productiemarkt
bij een rode 10 en twéé blokjes bij 20.

Haal één blokje uit de consumptiemarkt bij een groene 10 en twéé
blokjes bij 20.

Bankrunfiche verzetten

Er beweegt maar één bankrunfiche tegelijk op
de bankrunmeter tot de bankruncirkel. Als het
eerstvolgende bankrunfiche de bankruncirkel
(B1-B5) bereikt volgt direct een bankrun. Als er
nog stappen over zijn komen deze te vervallen.

Fig. 6: Bij meer dan 5 open financieringskaarten...

Het eerstvolgende bankrunfiche verschuift
ook als er aan het begin van je beurt 5
financieringskaarten open liggen. Je draait
dan géén kaart om maar je verschuift het
bankrunfiche 1 plek (Fig. 6).

Bankrun

Wanneer een bankrunfiche het einde van de bankrunmeter bereikt dan vul je beide markten aan met respectievelijk
5 goederen uit de Natuurlijke Voorraden.

Het spel eindigt wanneer...
22 3 bankrunfiches het einde van de bankrunmeter hebben bereikt
22 Een speler 10 financieringskaarten bezit
22 Alle financieringskaarten op zijn

Scores optellen en winnaar bepalen
22 De speler met de meeste rijkdom de winnaar!
22 Rijkdom wordt berekend met behulp van het bijgeleverde scoreblok
22 Gebruik voor het Beginnersspel alleen de categorieën die hieronder worden toegelicht:
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 prijs van de betreffende markt.
22 V
 oor de kaarten met het productiesymbool vermenigvuldig je de waarde van de kaart
met de huidige prijs van de productiemarkt
22 Voor de kaarten met het consumptiesymbool vermenigvuldig je de waarde van de
kaart met de huidige prijs van de consumptiemarkt

Eindscore

De optelsom van alle getallen hierboven
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