
Het huidige Neurenberg heette in de middeleeuwen Norenberc en was een bruisend centrum van activiteiten en handel van verschillende gilden in de stad. Degene die de 
macht over de stad wilde hebben, moest eerst het vertrouwen van de gilden winnen, want pas als de gilden op je hand waren, kon je de stad naar jouw hand zetten. In 

eerste instantie probeer je de handwerkers voor je te winnen; en is dit niet het eenvoudigst door hun handelswaar te kopen? Luid het spreekwoord immers niet: “De beste 
vriend van een handwerker is een goede klant.”? Een eenvoudig plan, maar geld ligt niet voor het oprapen, de invloed van elk gilde stijgt en daalt, zodat handelswaren 

soms weer moeten worden verkocht – bij voorkeur tegen winst – om handelswaren van invloedrijkere gilden te kopen om op deze wijze hun steun te verdienen. Degene 
die als beste de handel weet te sturen en de steun van de handwerkers en hun gasten weet te verdienen, krijgt de macht over de gilden van Norenberc!

In Norenberc speelt iedere speler de rol van een ambitieuze koopman die invloed wil krijgen in het stadsbestuur van Norenberc. Om dit te bereiken moeten spelers 
handwerkers van de verschillende gilden voor zich winnen. De speler die de meeste (en meest invloedrijke) handwerkers voor zich weet te winnen, wint het spel. Elke 
ronde bestaat uit een of meer beurten. Elke beurt bepalen de spelers gelijktijdig bij welke gilden zij, beperkt door het aantal beschikbare agenten, een actie willen 
uitvoeren. Deze acties zijn het kopen en verkopen van handelswaren, en het in dienst nemen van gasten (diverse handwerkers en burgers met speciale vaardigheden) die 
verblijven in de gildehuizen. Aan het einde van elke ronde kiest elk gilde zijn favoriet: de speler met de meeste handelswaren van dat gilde. Deze speler verdient de steun 
van de huidige gildemeester in vorm van het gildeschild. Het belangrijkste gilde in de stad geeft ook een van de waardevolle prestigeschilden aan zijn favoriet. Aan het 
einde van het spel wordt aan de hand van de verzamelde handwerkers, schilden, geld en burgers bepaald welke speler het spel heeft gewonnen. 
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Opmerking: De achterzijde 
van de handwerkers en de 
burgers ziet er hetzelfde uit. 
Om ze van elkaar te kunnen 
onderscheiden zijn de 
handwerkers aan de voorzijde 
afgebeeld in een stenen 
venster en de burgers in een 
houten venster.

66 handwerkers (11 per gilde)

26 burgers (in verschillende soorten; zie voor een
uitgebreide beschrijving de paragraaf  “burgers”.)

Talers (munten in verschillende waarden)

72 handelswaren (12 per gilde)

24 gildeschilden (4 per gilde)

30 actiekaarten (5 per gilde, met de spelerskleur op de achterkant)

4 prestigeschilden

40 agenten (8 per spelerskleur)

5 passchijven (1 in elke spelerskleur, met een maansymbool op de achterzijde)

5 kluizen (1 per speler, met een scorespoor op de achterzijde)

5 speelvolgordeblokjes

brouwer

bakker

gildesymbool

actiesymbool 

speciale
vaardigheid

waarde
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Handwerkers hebben
een stenen venster.

Burgers hebben
 een houten venster.

Beide soorten hebben
dezelfde achterkant.
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Het te gebruiken spelmateriaal is afhankelijk van het aantal spelers. Het spelmateriaal (gildehuis, 11 handwerkers, 12 handelswaren en 4 schilden) van de ongebruikte gilden 
gaat terug in de doos. Ook het aantal burgers is afhankelijk van het aantal spelers. Schud de burgers gedekt en gebruik slechts het hieronder aangegeven aantal. De overige tegels 
gaan terug in de doos.

Het voorbeeld laat de voorbereiding zien van een spel met 3 spelers: gilde 1 t/m 4 en 12 burgers worden gebruikt in het spel.

Leg de gildehuizen op volgorde in een rij op tafel. 
(eerst de brouwers, daarna de bakkers, vervol-
gens de schoenmakers, enz.)

Leg de gildeschilden in een stapel op het daarvoor 
bestemde veld van het betreffende gildehuis. Leg de 
prestigeschilden in een stapel naast het brouwersgilde.

Iedere speler kiest een kleur en neemt de kluis, de 
passchijf en 4 agenten in deze kleur. De  overige 
agenten gaan naar de algemene voorraad.

Iedere speler ontvangt 25 Talers. Tijdens het spel mogen 
de speler hun geld (dus geen ander spelmateriaal) 
verborgen houden onder hun kluis. Het overige geld 
vormt de bank in de algemene voorraad. Spelers mogen 
indien noodzakelijk geld wisselen tijdens het spel.

Iedere speler ontvangt de stapel actiekaarten in zijn kleur. 
Daarvan houdt men de kaarten van de gilden die in het 
spel worden gebruikt; de overige kaarten gaan terug in 
de doos.

Iedere speler neemt één handelswaar uit het magazijn 
van elk gildehuis, zodat men er één van elke soort heeft.
Plaats de speelvolgordeblokjes van de spelers in een 
willekeurige volgorde, vanaf het bovenste veld naar 
beneden, op het speelvolgordespoor.

Sorteer de handwerkers naar soort (brouwers, bakkers, enz.) en maak gedekte stapels per 
soort. Schud elke stapel afzonderlijk en leg ze, van beneden naar boven, open op de 
vensters in de werkplaats van het betreffende gilde. Leg ten slotte een vijfde handwerker op 
de handwerker in het bovenste venster.
De handwerker in het onderste venster is de huidige gildemeester. Dit venster is voorzien 
van een sleutel. (De titel gildemeester gaat elke ronde naar de volgende handwerker in de rij, 
omdat deze doorschuiven naar het volgende veld. Uiteindelijk krijgt de bovenste handwerker van 
de stapel in het bovenste venster deze titel; de onderste tegel in die stapel schuift met de tegel erop 
door, maar wordt geen gildemeester.)

Als op alle gildehuizen vijf handwerkers zijn gelegd, worden de overgebleven handwerkers samen 
met de burgers geschud en vormen een gedekte stapel. De handwerkers en burgers in deze stapel 
noemen we gasten. Trek van deze stapel 3 gasten voor elk gildehuis en leg deze, van links naar 
rechts, open op de vensters van het gastenverblijf van elk gildehuis. Laat daarbij het eerste 
(linker)venster vrij. (Het is toegestaan dat handwerkers als gast opduiken in hun eigen gildehuis.) Leg de 
overige gasten in een gedekte stapel in de algemene voorraad.

Ten slotte wordt bepaald welk gilde het prestigegilde (meest belangrijke gilde) is in de eerste ronde. 
Het prestigegilde is het gilde van de gildemeester met de hoogste waarde (in geval van een gelijke 
stand wint het gilde met het laagste gildenummer). Neem een prestigeschild  uit de voorraad en leg dit 
op het daarvoor bestemde veld van het betreffende gilde.

Leg alle handelswaren in het magazijn van het 
betreffende gilde.

In de afbeelding hierboven heeft de gildemeester van het 
brouwersgilde een waarde van 6. Ervan uitgaande dat dit de 
hoogste waarde is van alle gilden in het spel, krijgt dit gilde het 
prestigeschild.

Hier is alleen het brouwersgilde 
afgebeeld, maar alle gilden in het spel 
worden op deze wijze voorzien van 
handelswaren, schilden en gasten.

In deze
stapel zitten

enkel brouwers.

2 spelers
Gebruik gilde 1 t/m 3

en 8 burgers

3 spelers
Gebruik gilde 1 t/m 4

en 12 burgers

4 spelers
Gebruik gilde 1 t/m 5

en 16 burgers

5 spelers
Gebruik gilde 1 t/m 6

en 20 burgers

In deze stapel 
zitten burgers en 
de overgebleven 

handwerkers.

Voorbereiding van het spel



Norenberc wordt gespeeld over vier rondes. Elke ronde bestaat uit minstens één (maar normaal gesproken meerdere) beurten. Elke beurt bestaat uit drie fases:

Als alle spelers actiekaarten hebben gekozen of gepast, is deze fase voorbij en begint 
de actiefase.

In de planningsfase legt iedere speler een aantal actiekaarten gedekt voor zich neer. 
Elke actiekaart staat voor een actie bij het afgebeelde gilde. Een speler mag meerdere 
acties uitvoeren in een beurt (max. één actie per gilde), maar omdat voor elke actie één 
agent nodig is, is het aantal acties beperkt tot het aantal beschikbare agenten in deze 
fase. Leg na het plannen de passchijf op de niet gespeelde kaarten om duidelijk het 
verschil tussen gespeelde (=geplande acties) en ongespeelde kaarten aan te geven.

Heeft een speler nog wel agenten tot zijn beschikking, maar wil hij geen 
acties meer uitvoeren, dan draait hij zijn passchijf om, zodat de zijde 
met het maansymbool zichtbaar is. Dit geeft aan, dat deze speler 
verder geen acties meer wil uitvoeren in deze ronde, zelfs wanneer er 
nog beurten volgen in deze ronde.

De actiefase is het belangrijkste deel van het spel. De gilden worden op volgorde, te 
beginnen met de brouwers en zo verder, afgehandeld. Alle spelers die een actie 
hebben gepland bij een gilde voeren deze actie uit, voordat men naar het volgende 
gilde gaat.

Bij het aanroepen van een gilde moeten alle spelers die een actiekaart voor 
dit gilde hebben gespeeld deze kaart draaien en tonen. (Als niemand dit gilde 
heeft gekozen, wordt het volgende gilde aangeroepen). Iedere speler die nu een 
kaart van het gilde heeft gedraaid plaatst één agent uit zijn voorraad op deze 
kaart; deze agent gaat na het uitvoeren van de actie naar het dak van het 
betreffende gildehuis.

In de speelvolgorde voert  iedere speler, die een kaart van dit gilde had 
gespeeld, één actie bij dit gilde uit. De spelers hebben de keuze uit de 
volgende vier acties:

In de meeste gevallen zullen de spelers hun acties gelijktijdig plannen. Ze leggen kaarten 
voor zich neer (of passen), daarna volgt, als iedereen daarmee klaar is, de actiefase. Mocht 
men om beurten willen plannen, zodat men op elkaar kan anticiperen, dan geschiedt het 
plannen in omgekeerde speelvolgorde.

Voorbeeld planning: In de eerste beurt van het spel heeft iedere speler 4 agenten tot 
zijn beschikking. Dit betekent dat iedereen maximaal 4 acties kan kiezen. Geel kiest 
ervoor om bij 3 gilden een actie uit te voeren (bij de bakkers, de schoenmakers en de 
drukkers). Hij legt de kaarten van die gilden gedekt voor zich neer en legt de laatste 
kaart onder zijn passchijf. Blauw is voorzichtiger en plant slechts twee acties (bij de 
brouwers en de schoenmakers). Zij bewaart de andere twee kaarten onder haar 
passchijf. Oranje kiest ervoor om een actie bij alle gilden uit te voeren en legt alle vier 
zijn kaarten gedekt voor zich neer.

Voorbeeld gilde aanroepen: De gilden worden, te beginnen met het gilde met het laagste 
nummer (de brouwers), op volgorde afgehandeld. Alle spelers die een kaart van het brouwers-
gilde hebben gespeeld maken dit bekend en tonen deze kaart. Blauw en Oranje draaien hun 
kaart om en plaatsen een agent uit hun persoonlijke voorraad op deze kaart. Geel doet niets, 
want hij heeft geen kaart van dit gilde gespeeld. 

De spelers met nog beschikbare agenten gebruiken hun actiekaarten om aan te geven bij welke gilden deze een actie gaan uitvoeren.

Spelverloop

1) Planningsfase

1) Planningsfase

2) Actiefase

Het belangrijkste deel van het spel: de spelers laten hun agenten verschillende acties uitvoeren bij de gilden, totdat alle geplande acties 
zijn uitgevoerd.

2) Actiefase

Het gilde aanroepen

De spelers maken zich klaar voor de volgende beurt en controleren of de ronde is afgelopen.
3) Einde van de beurt



Voorbeeld handelswaren verkopen: Oranje is de startspeler en kiest de 
actie “handelswaren verkopen”. Hij heeft slechts 1 bier. Dus hij kan 
maximaal één handelswaar verkopen aan dit gilde. De verkoop levert hem 
6 Talers op. Oranje legt zijn handelswaar in het magazijn van het 
brouwersgilde. Daarna plaatst hij zijn agent van de brouwerskaart op het 
dak van het brouwersgilde en legt de kaart onder zijn passchijf.

De acties

(handelswaren aan dit gilde verkopen tegen de prijs van de gildemeester)
A) Handelswaren verkopen

De speler legt de handelswaren die hij verkoopt in 
het magazijn van het gildehuis.

De speler ontvangt het geld van de bank in de 
algemene voorraad.

De speler verkoopt een willekeurig aantal handelswaren aan 
het gilde. Het gilde koopt enkel zijn eigen soort 
handelswaren (bijv. de brouwers kopen enkel bier, de bakkers 
brood, enz.). De verkoopprijs per handelswaar is gelijk aan de 
waarde van de huidige gildemeester.

Na de verkoop plaatst de speler zijn agent op de actiekaart 
op het dak van het gildehuis. Hij neemt zijn actiekaart 
terug en legt deze onder zijn passchijf.

A) Handelswaren verkopen

De speler neemt één gast uit een van de vensters van het gastenverblijf 
van het gildehuis in dienst en mag de speelvolgorde veranderen. De 
kosten voor het in dienst nemen zijn afgebeeld onder het venster 
waarin deze gast zich bevindt. De kosten zijn, van links naar rechts:

één handelswaar van het gilde

één handelswaar van het gilde plus één willekeurige handelswaar

twee handelswaren van het gilde OF
één handelswaar van het gilde plus twee willekeurige handelswaren

drie handelswaren van het gilde OF
twee handelswaren van het gilde plus twee willekeurige handelswaren

Opmerking: In het spel wordt met een “kist”-symbool een 
willekeurige handelswaar bedoeld.

B) Gasten in dienst nemen & speelvolgorde wijzigen

(iemand uit het gastenverblijf van dit gilde in dienst nemen en je positie in de speelvolgorde verbeteren)
B) Gasten in dienst nemen & speelvolgorde wijzigen

(maximaal 3 handelswaren bij dit gilde kopen tegen de prijs van de gildemeester)
C) Handelswaren kopen

(niets doen)
D) Niets doen

Er is geen limiet aan het aantal agenten op het dak 
van een gildehuis.

prijs van de
gildemeester

Leg verkochte
handelswaren in
het magazijn.

Neem Talers uit
de bank.

Plaats agent op het
dak; leg gildekaart
onder passchijf.



Ten slotte plaatst de speler zijn agent van de actiekaart op het dak van het gildehuis en 
legt zijn actiekaart terug onder zijn passchijf.

Deze actie bestaat uit de volgende stappen:

Leg alle handelswaren, die worden betaald om een gast in dienst te nemen (zelfs 
handelswaren van een andere soort), in het magazijn van het gildehuis.

De speler neemt de in dienst genomen gast van het gildehuis en legt deze open voor zich 
neer, zodat iedereen deze goed kan zien.

De speler ontvangt een bonus voor het in dienst nemen van gasten. Deze bonus is een 
aantal Talers gelijk aan het aantal agenten op het dak van het gildehuis (de agent voor deze 
actie telt niet mee, omdat deze nog niet op het dak staat).

De speler kan ervoor kiezen om de speelvolgorde aan te passen door zijn speelvolgorde-
blokje op de eerste positie  te plaatsen. Alle blokjes die voor hem op het speelvolgordespoor 
stonden schuiven daarbij een veld naar beneden.

Handwerker met dit symbool: Sommige handwerkers 
hebben een “+agent” symbool. Als een speler een 
handwerker in dienst neemt met dit symbool, dan neemt hij 
direct een agent van zijn kleur uit de algemene voorraad (mits 
nog beschikbaar; het maximaal aantal agenten is 8). Deze agent 
kan hij in een volgende beurt inzetten.

Actiesymbolen: Iedere 
burger heeft een actiesym-
bool: ster, maan of zon. Dit 
symbool geeft aan wanneer 
de speciale vaardigheid van 
deze burger wordt 
geactiveerd.

Ster: De vaardigheid van deze burgers wordt direct na het dienst nemen 
geactiveerd. Voer deze actie uit en schud de burger daarna door de gedekte stapel 
met gasten. Op deze wijze kan deze burger later nogmaals tijdens het spel in een 
gastenverblijf opduiken. (Zie voor een beschrijving van de verschillende vaardigheden 
de paragraaf “burgers”.)

Maan: De vaardigheid van deze burgers wordt aan het einde van een ronde 
geactiveerd. Burgers met een maansymbool (met uitzondering van de handelaar) 
worden niet opnieuw door de stapel gasten geschud na activering van hun 
vaardigheid, maar kunnen aan het einde van elke ronde worden gebruikt. (Zie 
voor een beschrijving van de verschillende vaardigheden de paragraaf “burgers”.)

Zon: De vaardigheid van deze burgers wordt aan het einde van het spel 
geactiveerd. (Zie voor een beschrijving van de verschillende vaardigheden de 
paragraaf “burgers”.)

Gasten in dienst nemen & speelvolgorde wijzigen (vervolg)

Voorbeeld in dienst nemen van gasten: Blauw is volgens de blokjes op het 
speelvolgordespoor daarna aan de beurt. Ze bekijkt de gasten in het gastenverblijf. 
Het eerste venster is leeg. In het tweede venster ligt een raadsheer; deze kan ze in 
dienst nemen voor 1 bier en een willekeurige handelswaar. In het derde venster ligt 
een waarde 7 drukker; omdat ze geen 2 bier heeft moet ze 1 bier plus twee 
willekeurige goederen betalen. In het vierde venster ligt een minstreel, maar die kan 
ze niet betalen.

Ze besluit voor de raadsheer te gaan. Ze betaalt de kosten door 1 bier en 1 
willekeurige handelswaar (ze kiest een schoen) in het magazijn te leggen. Daarna 
pakt ze de gast. Op de raadsheer staat een stersymbool. De vaardigheid van deze 
gast wordt direct geactiveerd: ze pakt een agent van haar kleur uit de algemene 
voorraad. Vervolgens schudt ze de tegel door de gastenstapel. Daarna krijgt ze, 
omdat er 1 agent op het dak van het gilde staat, 1 Taler van de bank. Ten slotte 
heeft ze de mogelijkheid de speelvolgorde aan te passen. Ook dat doet ze: ze zet haar 
speelvolgordeblokje op de eerste positie, waardoor Oranje een veld omlaag schuift.

Daarna plaatst ze haar agent op het dak van het gildehuis en legt ze haar 
brouwerskaart onder haar passchijf.

Neem Talers uit de bank gelijk aan aantal 
agenten op het dak.

Plaats agent
op het dak;
leg gildekaart
onder passchijf.

Leg kosten voor
gasten in het magazijn.

Neem gast van gildehuis
(in geval van een
stersymbool: handel
deze direct af en schud
deze door de stapel met
gasten).

Pas
speelvolg-
orde aan.



In de planningsfase (zie voorbeeld op blz. 4) hadden slechts twee spelers een actie gepland bij het brouwersgilde. Nu ze 
beiden een actie hebben uitgevoerd en hun kaart onder hun passchijf hebben gelegd, wordt het volgende gilde 
aangeroepen: het bakkersgilde. Geel en Oranje tonen hun actiekaart van dit gilde en plaatsen een agent uit hun 
persoonlijke voorraad op de kaart. Daarna voeren zij ieder, in de speelvolgorde, één actie uit bij dit gilde.

Het volgende gilde aanroepen

De speler mag maximaal 3 handelswaren kopen uit het magazijn van het 
gildehuis. De prijs is gelijk aan de waarde van huidige gildemeester (op deze wijze 
kan men ook een andere willekeurige handelswaar kopen uit dit magazijn tegen de 
prijs van handelswaren van dit gilde; probeer zo dure handelswaren goedkoop in te 
kopen).

De spelers mogen een onbeperkt aantal handelswaren bezitten. Het aantal 
handelswaren in het spel is echter wel gelimiteerd: als er geen handelswaren in 
een magazijn liggen, kan een speler ook niets kopen bij dat gilde. Spelers kunnen 
geen handelswaren van elkaar kopen.

Speciale regels: In de eerste beurt van de eerste ronde geldt een beperking 
ten aanzien van het aantal handelswaren dat men kan kopen. Dit wordt 
bepaald na het draaien van de actiekaarten van een gilde:

In alle andere gevallen geldt het maximum van 3 handelswaren per 
speler. Bovenstaande speciale regels zijn alleen in eerste beurt van de 
eerste ronde van kracht.

Als in een spel met 5 spelers er 4 of 5 spelers een actiekaart voor dit gilde 
hebben gespeeld, kan iedere speler maximaal 1 handelswaar kopen.

Als in een spel met 5 spelers er 3 spelers een actiekaart voor dit gilde 
hebben gespeeld, kan iedere speler maximaal 2 handelswaren kopen.

Als in een spel met 4 spelers er 3 of 4 spelers een actiekaart voor dit gilde 
hebben gespeeld, kan iedere speler maximaal 2 handelswaren kopen.

De speler bepaalt de totale kosten van zijn aankopen en betaalt 
deze aan de bank in de algemene voorraad.

De speler neemt de betreffende handelswaren uit het 
magazijn van het gildehuis.

Ten slotte plaatst de speler zijn agent van de actiekaart op het dak van 
het gildehuis en legt zijn actiekaart terug onder zijn passchijf.

C) Handelswaren kopen

De speler mag, ondanks het feit dat hij een actiekaart heeft 
gespeeld, besluiten om geen actie uit te voeren bij het gilde. 
Desondanks moet de speler nog steeds zijn agent van de 
actiekaart op het dak van het gildehuis plaatsen. De 
actiekaart legt hij terug onder zijn passchijf. 

D) Niets doen

Voorbeeld niets doen: Het is niet de meest voor de hand liggende actie (omdat de prijs van de gildemeester heel laag 
is), maar Geel kiest bij het bakkersgilde toch voor de actie “niets doen”, ondanks het feit dat hij een kaart van dit gilde 
heeft gespeeld. Hij plaatst zijn agent op het dak van het gilde en legt de kaart onder zijn passchijf.

Ten slotte  plaatst hij zijn agent op het dak van het gildehuis en legt hij de kaart van het 
bakkersgilde onder zijn passchijf.

Neem de gekochte
handelswaren in het
magazijn.

Betaal Talers aan
de bank.

Plaats agent
op het dak;
leg gildekaart
onder passchijf.

Plaats agent op het
dak; leg gildekaart
onder passchijf.

prijs van de gildemeester

Voorbeeld handelswaren kopen: Oranje is aan de beurt bij het brouwersgilde. Omdat de prijs van 
de gildemeester 2 is (lager kan niet!), kiest hij de actie “handelswaren kopen”. Oranje heeft flink wat 
geld (25 Talers startgeld plus 6 vanwege de verkoop van bier aan het brouwersgilde), echter het 
maximum aantal te kopen handelswaren per actie is 3. Hij betaalt 6 Talers aan de bank en neemt 
3 broden uit het magazijn van het gilde (als er andere handelswaren in het magazijn van het 
bakkersgilde hadden gelegen, had hij deze ook mogen kopen).



Als alle spelers klaar zijn (passchijf op maanzijde), is de ronde 
afgelopen. (Let op: dit betreft ook de spelers die gepast zijn in de plannings-
fase). Zie verder de paragraaf “ Einde van de ronde”.

Zolang bij tenminste één speler de passchijf met de zijde met de agent 
naar boven ligt, is de ronde nog niet afgelopen en start een nieuwe 
beurt (als onderdeel van de huidige ronde). Alle spelers die klaar zijn, 
nemen geen deel aan deze nieuwe beurt en moeten wachten tot de 
volgende ronde, voordat ze weer mee mogen doen.

Doorloop de volgende zeven stappen aan het einde van de ronde:

De speciale vaardigheden van de burgers met een maansymbool worden geactiveerd tijdens het “einde van de ronde”-proces. 
Zie voor een beschrijving van de verschillende vaardigheden en hoe/wanneer deze te gebruiken de paragraaf  “burgers”

Na de vierde ronde worden onderstaande stappen overgeslagen. Ga verder met “Einde van het spel”. Het einde van de 
vierde ronde is te herkennen aan het feit, dat er geen handwerkers meer liggen in de werkplaatsen van de gilden.

Na het doorlopen van deze stappen begint een nieuwe ronde, waaraan alle spelers weer deelnemen.

Als alle gilden zijn afgehandeld en de spelers hun 
actiekaarten terug hebben gekregen, draaien de spelers die 
geen agenten meer beschikbaar hebben hun passchijf 
naar de zijde met het maansymbool. Deze spelers zijn 
klaar en komen niet meer aan de beurt in deze ronde.

3) Einde van de beurt

Einde van de ronde

1) Gildemeesters kiezen hun favoriet
2) Neem de agenten terug
3) Inkomsten ontvangen

4) Draai de passchijven om
5) Nieuwe gildemeesters nemen hun plaats in
6) Vul de gastenverblijven aan
7) Bepaal het nieuwe prestigegilde

Na het afhandelen van de eerste twee gilden gaat het spel verder bij het schoenmakersgilde (waarvoor alle drie 
de spelers een actie hadden gepland) en het drukkersgilde (waarvoor Geel en Oranje een actie hadden 
gepland). We gaan niet in detail in op deze acties, omdat de verschillende mogelijkheden (handelswaren 
verkopen,  gasten in dienst nemen & speelvolgorde aanpassen, handelswaren kopen en niets doen) reeds zijn 
besproken. Vergeet niet dat de acties in speelvolgorde worden afgehandeld, dat iedere speler zijn agent op het 
dak plaatst en zijn actiekaart terugkrijgt na het uitvoeren van een actie bij een gilde.

Handel de resterende gilden af

Laten we aannemen, om het voorbeeld af te maken, dat Geel besluit om de volgende beurt te passen 
(draait passchijf om zodat de zijde met het maansymbool zichtbaar is) en Blauw 3 acties bij 
verschillende gilden uitvoert zonder daarbij een nieuwe agent te krijgen. Bij het "Einde van de beurt" 
heeft zij geen agenten meer tot haar beschikking en draait ze haar passchijf om. Omdat alle drie 
spelers klaar zijn (en hun passchijf het maansymbool toont) is de ronde afgelopen.

Na afloop van de volgende beurt

Voorbeeld einde van de beurt: Aan het einde van de beurt liggen de vier actiekaarten weer onder de 
passchijf van iedere speler. Geel heeft deze beurt 3 acties uitgevoerd (en daarmee drie agenten op daken 
van gildehuizen geplaatst). Hij heeft nog 1 agent over en is nog niet klaar en speelt verder in deze ronde. 
Blauw heeft slechts 2 acties uitgevoerd in deze beurt en heeft daarnaast een agent gekregen door het in 
dienst nemen van de raadsheer bij het brouwersgilde. Zij heeft nog 3 agenten over en is ook nog niet klaar 
en speelt verder in deze ronde. Oranje heeft 4 acties uitgevoerd in deze beurt en heeft geen agenten 
gekregen. Hij is klaar en draait zijn passchijf om, zodat het maansymbool te zien is. Oranje is klaar en 
speelt deze ronde niet meer mee.

Omdat niet alle spelers klaar zijn begint een nieuwe beurt (met de planningsfase). Omdat Oranje klaar is, 
speelt hij deze ronde niet meer mee en moet hopen dat de andere spelers of passen of al hun agenten 
inzetten, zodat de ronde voorbij is en hij weer mee kan doen.



De gildemeesters van elk gilde kiezen welke speler hun steun verdient. Handel 
de gilden op volgorde af. De speler met de meeste handelswaren van een gilde 
is de favoriet van een gilde.

Alle spelers nemen hun agenten van de daken van gildehuizen en leggen 
deze voor zich neer.

De favoriet van het gilde moet 1 handelswaar van het betreffende gilde 
terugleggen in het magazijn van het gilde, en ontvangt:

In geval van een gelijke stand tussen twee spelers voor hetzelfde 
handelswaar, wint de speler met het meeste geld (de betreffende spelers 
moeten in dat geval hun geld tonen). Is er dan nog steeds sprake van een 
gelijke stand, dan wint de speler met de beste positie in de speelvolgorde.

de gildemeester. De speler legt deze tegel open voor zich neer bij de reeds 
verzamelde handwerkers en burgers (in geval van de vierde ronde ontvangt 
hij ook de tegel eronder).

een schild van het gilde

het prestigeschild, indien het gilde deze ronde het prestigegilde is.

Sommige handwerkers hebben een “+agent” symbool. Voor elke tegel 
met dit symbool, die de speler tijdens deze fase krijgt (de gildemeester en 
evt. de tegel eronder in geval van de vierde ronde), neemt hij direct een agent 
van zijn kleur uit de algemene voorraad (mits nog beschikbaar; het 
maximaal aantal agenten is 8). 

Als niemand handelswaren van een gilde bezit, geeft dat gilde geen 
steun aan een speler en gaat de gildemeester (in geval van de vierde 
ronde: ook de tegel eronder) terug in de doos.

Na de vierde ronde worden onderstaande stappen overgeslagen. Ga verder met “Einde 
van het spel”. Het einde van de vierde ronde is te herkennen aan het feit, dat er geen 
handwerkers meer liggen in de werkplaatsen van de gilden.

1) Gildemeesters kiezen hun favoriet

2) Neem de agenten terug

Iedere speler ontvangt 3 Talers van de bank.
3) Inkomsten ontvangen

Iedere speler draait zijn passchijf om naar de zijde met de agent.
4) Draai de passchijven om

Schuif bij elk gilde de handwerker (of de stapel met twee handwerkers) in het 
onderste venster van de werkplaats door naar het venster voor de gildemeester. Deze 
handwerker (in geval van de stapel: de bovenste tegel) is de nieuwe gildemeester.

5) Nieuwe gildemeesters nemen hun plaats in

Het nieuwe prestigegilde wordt gekozen. Het nieuwe prestigegilde kan nooit 
hetzelfde gilde zijn als in de vorige ronde. Het nieuwe prestigegilde is het gilde met de 
gildemeester met de hoogste waarde. In geval van een gelijke stand wint het gilde met 
het laagste gildenummer. Neem een prestigeschild  uit de voorraad en leg dit op het 
daarvoor bestemde veld bij het betreffende gilde.

7) Bepaal het nieuwe prestigegilde

Verwijder de gast in het eerste raam aan de linkerkant en leg deze tegel terug in de 
doos. Schuif vervolgens alle aanwezige gasten in dit gildehuis, zover mogelijk, naar 
links. Vul daarna van links naar rechts de lege vensters aan met tegels van de stapel. Vul 
op deze wijze de gastenverblijven van alle gildehuizen op volgorde aan (begin met gilde 
1: de brouwers). Als de stapel met gasten is uitgeput, blijven de resterende gastenka-
mers leeg.

6) Vul de gastenverblijven aan

Voorbeeld gildemeesters kiezen hun favoriet: We beginnen met het brouwersgilde, omdat dit 
gilde het laagste volgnummer heeft. We weten dat Oranje een bier aan de brouwers heeft 
verkocht in de eerste beurt van de eerste ronde, waarmee hij geen handelswaren van dit gilde in 
zijn voorraad heeft. Laten we aannemen dat Blauw in de tweede ronde ook een bier heeft 
verkocht. Dit houdt in dat Geel als enige bier voor zich heeft liggen. De gildemeester kiest Geel 
als zijn favoriet. Geel legt een bier terug in het magazijn van dit gilde en neemt vervolgens de 
gildemeester en een gildeschild. Omdat het brouwersgilde deze ronde ook het prestigegilde was, 
krijgt Geel ook een prestigeschild. De andere gilden worden op dezelfde wijze afgehandeld.

Voorbeeld nieuwe gildemeesters nemen hun plaats in / vul gastenkamers aan: 
Dit voorbeeld gaat over het brouwersgilde, maar doe dit bij elk gilde. Als eerste 
schuift de waarde 4 brouwer in het venster van de gildemeester en wordt daarmee 
de nieuwe gildemeester. Als er een gast in het linkerraam ligt (wat nu niet het geval 
is), wordt deze uit het spel genomen. Daarna schuiven de twee overgebleven gasten 
zo ver als mogelijk door naar links en worden twee nieuwe tegels van de stapel met 
gasten getrokken. Plaats deze open op de lege vensters van het gastenverblijf.

Voorbeeld bepaal het nieuwe prestigegilde: Kijk naar alle gilden (uitgezonderd het 
brouwersgilde, omdat dat deze ronde reeds het prestigegilde was)…De gildemeester 
van de schoenmakers en de drukkers hebben beiden de hoogste waarde. In dat geval 
worden het schoenmakersgilde het prestigegilde, omdat dat het laagste gildenummer 
heeft.



Het spel is afgelopen aan het einde van de vierde ronde (nadat de gildemeesters hun favoriet hebben gekozen, spelers hun agenten 
hebben teruggekregen en inkomsten hebben ontvangen). Bereken nu de overwinningspunten (OP) om de winnaar te bepalen.

Iedere speler draait zijn kluis om. Op de achterzijde staat een scorespoor waarop 
de spelers hun score met behulp van hun speelvolgordeblokje (van het speelvolg-
ordespoor) kunnen markeren. Er zijn verschillende manieren om OP te scoren:

Meerderheid van handwerkers van een gilde
Handel elk gilde afzonderlijk na elkaar af. Iedere speler telt de waarde van 
handwerkers, die men van het betreffende gilde bezit, bij elkaar op. De 
spelers verdienen punten naar gelang de plaats waarop ze eindigen voor dat 
gilde.

Dit symbool wordt gebruikt om OP aan te duiden bij burgers en 
ander spelmateriaal.

Waarde handwerkers: 30+
Iedere speler die van een gilde handwerkers met een totale waarde van 30 of 
meer heeft, verdient 2 OP (een speler kan deze punten bij verschillende gilden 
verdienen).

Handwerker van elk gilde
Iedere speler met minstens één handwerker van elk gilde verdient 5 OP.
Rijkste speler
De speler met het meeste geld verdient 5 OP (in geval van een gelijke stand 
verdienen de betrokken spelers 2 OP)

Bonussen vanwege burgers
De speciale vaardigheden van de burgers met een zonsymbool worden 
geactiveerd bij het bepalen van de score. Sommige burgers leveren een 
vast aantal punten op, terwijl anderen effect hebben op andere 
scoremanieren. Het is van belang dat de spelers weten welke invloed 
deze bonussen hebben op de te behalen punten. (Zie voor een 
beschrijving van de verschillende vaardigheden de paragraaf “burgers”)

Verschillende schilden
De spelers verdienen punten voor het aantal verschillende gildeschilden. 
Elk prestigeschild telt als een uniek schild.

Als er geen 2e en/of 3e plaats is, krijgt de speler op de 1e plaats deze OP. In geval 
van een gelijke stand voor de 1e, 2e of 3e plaats wint de speler met het grootste 
aantal handwerkers van het betreffende gilde (de waarde speelt dan geen rol).
Gelijke stand voor de 1e plaats:
betrokken spelers verdienen 4 OP en er is geen 2e plaats.
Gelijke stand voor de 2e plaats:
betrokken spelers verdienen 2 OP en er is geen 3e plaats.
Gelijke stand voor de 3e plaats: betrokken spelers verdienen 0 OP.

Einde van het spel

1e plaats
5 OP

Na het bepalen van de scores wint de speler met de meeste punten het spel. (In 
geval van een gelijke stand voor de eindscore wint van hen de speler met de meeste 
handwerkers. Is er dan nog steeds sprake van een gelijke stand, dan wint van hen de 
speler met de hoogste totale waarde van zijn handwerkers. )Hij of zij zal genieten 
van een leven vol rijkdom en aanzien als de machtigste man/vrouw in 
Norenberc…. tot het volgende spel!

0-2 verschillende schilden 0 OP

Blauw heeft aan het einde 
van het spel:

Oranje heeft aan het einde 
van het spel:

Geel heeft aan het einde 
van het spel:

3 verschillende schilden 2 OP
4 verschillende schilden 5 OP
5 verschillende schilden 9 OP
6 verschillende schilden 14 OP
7 of meer verschillende schilden 20 OP

2e plaats
3 OP

3e plaats
1 OP

9 0 15 32

10 10 14 4

13 20 3 4

Handel de gilden op volgorde af en kijk wie de meeste handwerkers heeft:
brouwers: 1e Geel (5 OP), 2e Oranje (3 OP) en 3e Blauw (1 OP, +1 OP vanwege de leerling)
bakkers: 1e Geel (5 OP), 2e Oranje (3 OP) en geen 3e plaats, dus 1e plaats (Geel) krijgt 1 OP extra.
schoenmakers: 1e Blauw (5 OP), 2e Oranje (3 OP) en 3e Geel (1 OP)
drukkers: 1e Blauw, 2e Oranje/Geel (beiden 2 OP) en geen 3e plaats.
Samengevat: Blauw krijgt 12 OP, Oranje 11 OP en Geel 14 OP.

De totale waarde van de drukkers van Blauw is meer dan 30, dus krijgt hij 2 OP.
Geel en Oranje hebben beiden een handwerker van elk gilde en verdienen daarmee ieder 5 OP.
Geel heeft het meeste geld. Dit levert hem 5 OP op.
Blauw heeft 5 verschillende schilden en verdient daarmee 9 OP. Oranje heeft 6 verschillende schilden 
(inclusief zijn graveur) en krijgt 14 OP. Geel krijgt vanwege de 4 verschillende schilden 5 OP.

De eindscore ziet er als volgt uit (weergegeven op één scorespoor):

Oranje wint het spel.

Blauw: 25 OP
Geel: 35 OP
Oranje: 41 OP

Voorbeeld einde van het spel: Om te beginnen kijken we naar de bonuspunten vanwege burgers: Blauw 
krijgt 2 OP vanwege haar voorman (1 OP voor elke waarde 4 handwerker), Geel krijgt 3 OP voor zijn 
edelman en 3 OP voor zijn belastingophaler (1 OP voor elke 10 Talers). De andere burgers (leerling en 
graveur) worden later afgehandeld.



Beschrijving van de verschillende burgers:
Burgers

De speler neemt direct één agent van zijn kleur uit 
de algemene voorraad (mits nog beschikbaar; het 
maximaal aantal agenten is 8). Deze handwerker 
kan hij in een volgende beurt inzetten. De 
raadsheer wordt direct daarna door de stapel 
gasten geschud.

Raadsheren stemmen in met het aantrekken van extra agenten 
door de kooplieden van Norenberc.

Raadsheer

De speler neemt direct twee handelswaren naar 
keuze van een medespeler. De getroffen speler 
krijgt een compensatie van de bank in de vorm 
een geldbedrag gelijk aan de huidige prijs van de 
gildemeester van het betreffende gilde. De 
zakkenroller wordt direct daarna opnieuw door 
de stapel gasten geschud.

Handelswaren worden niet altijd op legale wijze 
verkregen; gelukkig zijn kooplieden verzekerd 
tegen een dergelijk verlies.

Zakkenroller

De speler verwisselt direct twee handwerkers van het 
hetzelfde gilde (bijvoorbeeld twee bakkers) van plaats. Het 
maakt niet uit of de deze handwerkers zich in een 
gastenverblijf, werkplaats of zelfs een verschillend 
gildehuis bevinden. Gildemeesters kunnen niet worden 
verplaatst door schildwachten. De schildwacht wordt 
direct daarna door de stapel gasten geschud.

Nederige kooplieden volgen de orders van de 
gewapende bewakers van Norenberc trouw op.

Schildwacht

De speler ontvangt tijdens de stap “Inkomsten 
ontvangen” aan het einde van de ronde de extra 
inkomsten die zijn afgebeeld op deze tegel (3 of 5 
Talers).

Muzikanten uit de buurt kunnen veel geld 
verdienen met hun liedjes…

Minstreel

De speler die de handelaar in dienst neemt, moet direct 
een van zijn handelswaren op deze tegel plaatsen (heeft hij 
op dat moment geen handelswaren, dan wordt de handelaar 
direct door de stapel gasten geschud). Tijdens de stap 
“Gildemeesters kiezen hun favoriet” aan het einde van de 
ronde tellen deze tegel en het handelswaar samen als 4 
handelswaren van deze soort. Na het kiezen van de 
favoriet, wordt de handelaar (in tegenstelling tot andere 
burgers met een maansymbool) opnieuw door de stapel 
gasten geschud en krijgt de speler het handelswaar 
terug. 

Een paar extra kisten met handelswaar kunnen helpen 
om de favoriet van een gildemeester te worden.

Handelaar

De speler die de burgemeester in dienst neemt, 
moet direct de burgemeester op het een dak van een 
gildehuis naar keuze leggen. Deze blijft daar tot het 
einde van het spel liggen. Tijdens de stap “Inkomsten 
ontvangen” aan het einde van de ronde ontvangen 
alle spelers 1 extra Taler per handwerker die ze 
bezitten van dat gilde.

Wanneer een gilde de belangstelling van de burgemeester 
heeft, verdienen diens handwerkers meer geld!

Burgemeester

De speler verdient aan het einde van het spel de 
bonuspunten die zijn afgebeeld op deze tegel (2 of 
3 OP).

Het is altijd gunstig om je te begeven in de buurt 
van de adel van Norenberc.

Edelman

De speler krijgt aan het einde van het spel 1 OP 
per 10 Talers.

Een wijs man investeert zijn geld op 
verschillende manieren.

Belastingophaler
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De graveur telt tijdens de stap “Verschillende 
schilden” aan het einde van het spel als een 
prestigeschild.

De waardevolle prestigeschilden zijn niet moeilijk 
om te maken, tenminste als je weet wat je doet…

Graveur

De speler verdient 1 bonus OP voor elke 2e of 3e plaats 
tijdens de stap “Meerderheid van handwerkers van een 
gilde” aan het einde van het spel.

Het spel duurt vier rondes. Elke ronde bestaat uit minstens 1 beurt. Elke beurt bestaat uit drie fases.

De volgende generatie handwerkers leert van de 
fouten van de huidige generatie.

Leerling

Samenvatting van de spelregels

1) Planningsfase (De spelers met beschikbare agenten spelen actiekaarten om aan te geven bij welke gilden zij een actie willen uitvoeren of passen)
2) Actiefase (De gilden worden op volgorde afgehandeld: spelers die een actie hebben gepland voeren daar één actie uit)

Het spel is afgelopen aan het einde van de vierde ronde. Spelers verdienen OP door:

Als alle spelers klaar zijn (passchijf ligt met het maansymbool naar boven), is de ronde afgelopen.

3) Einde van de beurt (De spelers maken zich klaar voor de volgende beurt en controleren of de ronde afgelopen is; als dat niet het geval is, begint een nieuwe beurt)

A) Handelswaren verkopen (handelswaren aan dit gilde verkopen tegen de prijs van de gildemeester)
B) Gasten in dienst nemen & speelvolgorde wijzigen (iemand uit het gastenverblijf van dit gilde in dienst nemen en je positie in de speelvolgorde verbeteren)
C) Handelswaren kopen (maximaal 3 handelswaren bij dit gilde kopen tegen de prijs van de gildemeester)

1) Gildemeesters kiezen hun favoriet (speler met de meeste handelswaren van een gilde levert één handelswaar in en krijgt de gildemeester, het schild en evt. het prestigeschild)

2) Neem de agenten terug (alle spelers nemen hun agenten van de daken en leggen deze voor zich neer)

3) Inkomsten ontvangen (alle spelers ontvangen 3 Talers van de bank)

4) Draai de passchijven om (alle passchijven worden omgedraaid naar de zijde met de agent)

5) Nieuwe gildemeesters nemen hun plaats in (handwerkers in het onderste venster van elk gilde schuiven door naar het venster van de gildemeester)

6) Vul de gastenverblijven aan (verwijder gasten in het linkervenster van elk gastenverblijf; gasten schuiven door naar links; trek tegels om lege vensters te vullen)

7) Bepaal het nieuwe prestigegilde (gilde met gildemeester met hoogste waarde krijgt prestigeschild; negeer hierbij het vorige prestigegilde)

• bonussen vanwege burgers (burgers geven bonus OP of beïnvloeden andere scoremanieren)
• meerderheid van vakmannen van een gilde (handel elk gilde afzonderlijk af; 1e plaats 5 OP; 2e plaats 3 OP; 3e plaats 1 OP; zie spelregels bij gelijke stand)
• waarde handwerkers: 30+ (2 OP voor totale waarde 30+ handwerkers van een gilde)
• handwerker van elk gilde (5 OP voor minstens 1 handwerker van elk gilde)
• rijkste speler (5 OP voor speler met meeste punten; 2 OP in geval van gelijke stand)
• verschillende schilden (2/5/9/14/20 OP voor 3/4/5/6/7 verschillende schilden)

Andreas bedankt: Matthias Beer, Hans-Ulrich Bruhn, Rolf Arnemann, Richard van Vugt, Andreas Neuhaus, 
Markus Krug, Stefan Brück, Ferdinand Köther, Hippodice Spieleclub, Karl-Heinz Schmiel en Frank Biesgen.

De speler verdient aan het einde van het spel 1 
bonus OP voor elke handwerker (van elk gilde) 
met dezelfde waarde als is afgebeeld op de 
voorman (waarde 2, 3 of 4).

Minder getalenteerde handwerkers presteren 
beter onder de leiding van een goede voorman.

Voorman

D) Niets doen (niets doen)

Einde van een ronde

Spelverloop

Einde van het spel
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