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INHOUD DOEL VAN HET SPEL
Met dit spel breng je een paar weken door in een haven in de Oude Wereld! 
Speel de rol van handelaren die goederen en geiten leveren en word de 
bekendste handelaar...

Na de 18 (met 2 of 3 spelers) of 16 (met 4 spelers) rondes dat het spel duurt, 
zal het voor iedereen duidelijk zijn wie de beste handelaar in Korinthe is!

Plaats het Haven spelbord ➊ in het 
midden van de tafel en geef iedere 
speler een scoreblad en potlood ➋. 
Kies een startspeler en geef hem de 9 
witte dobbelstenen ➌.
Laat de gele dobbelstenen nu nog opzij 
liggen ➍.
Elke speler start het spel met 1 Gouden 
Munt en 1 Geit (omcirkeld op de bladen).

In een spel met 4 spelers, streept elke 
speler de 2 meest linkse symbolen op het 
beurtenspoor door.

Haven

Goud

District

Geiten

Scoreblad

Goederen

Beurten

Winkels Markt

Dienaar

Goud

Geiten

Gebouwen

1 set scorebladen

Deze spelregels

9 witte 
dobbelstenen

3 gele 
dobbelstenen

1 Haven spelbord
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Voorbeelden voor de plaatsing van de 
dobbelstenen

Hoogste 
waarde

Laagste 
waarde

HAVEN BEVOORRADING
De startspeler kruist het meest linkse symbool aan op het beurtenspoor. 

Hij kan nu maximaal 3 gele dobbelstenen aankopen indien hij dat wenst. Elke 
dobbelsteen kost 1 Gouden Munt (om deze te gebruiken kruis je één omcirkeld 
symbool aan). Hij neemt ook de 9 witte dobbelstenen en rolt ze allemaal.

De startspeler sorteert vervolgens de dobbelstenen op waarde. De dobbel-
stenen met de hoogste waarde worden op het Gouden District van de Haven 
geplaatst. De andere dobbelstenen worden per groep op een ander District van 
de Haven geplaatst, beginnende met de laagste waarde in het Geiten District 
en zo verder omhoog.

Opmerking: Gele dobbelstenen kunnen in elke ronde alleen door 
de startspeler gebruikt worden. Dankzij de Dienaar is er ook een 
andere manier om deze te verkrijgen (zie verderop).

Opmerking:  In het onwaarschijnlijke geval dat alle dobbelstenen 
exact dezelfde waarde zouden tonen: Gefeliciteerd, je hebt dit spel 
en alle volgende spellen gewonnen! ... Maak een foto, plaats deze 
op social media, hang de foto op in je speelkamer en schenk deze 
doos aan een vriend.

SPELVERLOOP
Opmerking: Spelregels voor een spel met 2 spelers zijn verschil-
lend. Op het einde van deze spelregels vind je hierover meer in-
formatie.

De startspeler kiest een groep dobbelstenen, haalt deze van de Haven en 
voert de de overeenstemmende actie uit. Daarna mag hij - indien gewenst 
- één of meer gebouwen bouwen. 

Wanneer de startspeler zijn beurt heeft gespeeld en er nog gele dobbelste-
nen op het spelbord liggen, worden deze verwijderd. 

Vervolgens kiest ook elke andere speler, in volgorde volgens de wijzers van 
de klok, een actie die hij wil uitvoeren door een resterende groep dobbel-
stenen te kiezen. 

Opmerking: Indien een speler geen enkele actie kan uitvoeren 
met de resterende beschikbare dobbelstenen, moet hij een groep 
kiezen en deze van het bord verwijderen. Indien de dobbelstenen 
zodanig gerold worden dat er niet voldoende acties zijn voor het 
aantal spelers, dan mogen de spelers die geen actie hebben kun-
nen uitvoeren, de “Dienaar” een stap verplaatsen. (zie verderop).

Wanneer alle spelers aan de beurt zijn geweest, worden alle resterende 
dobbelstenen van de Haven gehaald. Wanneer alle spelers alle symbolen op 
het beurtenspoor hebben aangekruist, wordt het spel beëindigd en kan men 
overgaan naar de puntentelling. Indien dit niet het geval is, neemt de speler 
links van de huidige startspeler de witte dobbelstenen en wordt hij de nieuwe 
startspeler. Een nieuwe ronde begint met het bevoorraden van de Haven. 

ACTIES
Goud of Geiten ontvangen
Wanneer een speler een groep dobbelstenen kiest van het Gouden of Geiten 
District, krijgt hij  evenveel munten of geiten als het aantal dobbelstenen in 
deze groep (omcirkel het aantal symbolen op het blad).

Goederen Leveren
Wanneer een speler een groep dobbelstenen kiest in één van de vier an-
dere districten, dan kan hij goederen leveren aan winkels in dat district. 
Er worden evenveel symbolen aangekruist als het aantal dobbelstenen 
dat aanwezig is in de groep. Bij voltooide winkels (winkels waar alle sym-
bolen zijn geleverd), mag ook het cijfer bovenop de winkel omcirkeld 
worden zodat het overzichtelijker is. 
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Met 3 dobbelstenen kan de speler de winkel met 8 punten en de winkel 
van 3 punten beleveren en voltooien. Indien hij de eerste speler is die dit 
district heeft voltooid, ontvangt hij ook de 3 bonuspunten… Goed gespeeld!

Het effect van de Dienaar hangt af van het symbool 
waar de verplaatsing eindigt:

Kruis het aantal symbolen aan van het getoon-
de goed in het overeenkomende district.

Ontvang het aantal getoonde Goud of Geiten.

Voeg een gele dobbelsteen toe bij al je volgende 
worpen ( je kan nooit meer dan 3 gele dobbel-
stenen rollen).

De eerste keer dat je op dit symbool je verplaat-
sing beëindigd, schrijf je in het vakje het aantal 
punten dat overeenkomt met het aantal omcir-
kelde symbolen in de markt plus één punt per 
omcirkeld “+1” symbool. De tweede of derde keer 
voeg je het aantal punten van het vorige vakje toe 
aan het aantal omcirkelde symbolen tussen het 
eerste vak en het huidige vak (Zie voorbeeld op 
het einde van de spelregels).

+1

Voorbeeld van de verplaatsing van de 
Dienaar.
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1

2 3

= 3  stappen

Kruis een 
symbool aan 
in het blauwe 

district.
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De eerste speler die alle symbolen in een district heeft aangekruist 
(behalve van het oranje district), mag ook de bonuspunten in de linker-
bovenhoek omcirkelen. Dit zijn extra punten voor het einde van het spel. 
Alle andere spelers strepen dit vak weg. Ze kunnen nog steeds goederen 
leveren maar geen bonuspunten meer ontvangen, ook al worden alle 
symbolen aangekruist. 

Opmerking: 

●  Symbolen mogen in willekeurige volgorde aangekruist wor-
den, er is geen volgorde voor het voltooien van winkels

●  maar het is wel verplicht om een winkel te voltooien voordat 
je  een andere winkel gaat beleveren. 

Dienaar verplaatsen
Als actie, is het mogelijk om de Dienaar te verplaatsen op de markt in plaats 
van de actie uit te voeren van het district waarvan de dobbelstenen werden 
genomen. 

In dat geval moet de speler de Dienaar verplaatsen met het aantal stappen 
dat gelijk is aan de waarde van de dobbelsteen in de gekozen groep. 

Het is mogelijk om Gouden Munten uit te geven om de verplaatsing te wij-
zigen. Elke Gouden Munt kan gebruikt worden om het aantal stappen te 
vermeerderen of verminderen. Eén van de gebouwen heeft dezelfde functie 
(zie verderop). 

Opmerking: Het aantal dobbelstenen in de groep heeft geen 
invloed op het aantal stappen.

Om de Dienaar te verplaatsen op de markt teken je een pad door per stap 
een lijn te zetten. Omcirkel het symbool waar je terechtkomt en profiteer 
van het voordeel van het effect van dit symbool (zie verderop). 

De eerste stap begint in het midden van de markt (waar de Dienaar 
staat). De volgende stappen starten waar de vorige stap is geëindigd. 
Het is verboden om op een veld te stappen dat reeds werd doorkruist 
of omcirkeld.

Opmerking: Indien een speler zich in een situatie bevindt waar 
hij geen complete verplaatsing kan uitvoeren (en er niet voldoen-
de Goud is om het aantal stappen te vermeerderen of verminde-
ren), kan hij deze actie niet kiezen.  
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Tempel - Aan het einde van het spel, 
is elk gebouw dat je gebouwd hebt 
(inclusief dit gebouw) 3 punten waard.   
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Stal - Elke keer dat de Dienaar wordt 
verplaatst, mag het aantal stappen gra-
tis vermeerderd of verminderd worden 
met 1 of 2 stappen (dit kan ook gewijzigd 
worden door het uitgeven van Goud).
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Magazijn - Elke keer dat je de actie 
“Goederen leveren” uitvoert, mag je 
een extra symbool aankruisen in dat 
district.
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Winkel - Elke keer dat je de actie 
“Goud ontvangen” uitvoert, neem je 
2 extra Gouden Munten.

Voorbeeld van de eindscore bij een spel met 4 spelers

Bouw een Gebouw
Aan het einde van je beurt, na een actie te hebben uitgevoerd, kan je één of 
meer gebouwen bouwen. 

Om een gebouw te bouwen, moet je de kostprijs betalen die zichtbaar is op 
het gebouw. Je spendeert het aantal Gouden Munten en/of Geiten door dat 
aantal omcirkelde symbolen op je scoreblad weg te strepen. Kruis daarna het 
vakje aan dat tot het gebouw behoort om de bonus van dit gebouw vanaf 
nu te kunnen gebruiken.

PUNTENTELLING
Zodra alle spelers hun laatste beurt hebben gespeeld (alle symbolen op 
alle beurtensporen zijn aangekruist), wordt het spel beëindigd en gaat 
men over naar de puntentelling. 

Tel de punten op van de voltooide winkels, de bonuspunten van de vol-
tooide districten, 1 punt per groep van 2 resterende Gouden Munten, 1 
punt per groep van 2 resterende Geiten, de punten van de Dienaar en de 
punten van de Tempel. 

De speler met het hoogste aantal punten wint het spel. 

Bij een gelijke stand wint de speler met het hoogste aantal resterende 
Gouden Munten. Indien er dan nog steeds een gelijke stand is, dan delen 
de spelers de overwinning. 

SPEL VOOR 2 SPELERS
In een spel voor 2 spelers vindt een ronde als volgt plaats:

●  De startspeler zorgt voor de bevoorrading van de Haven

●  De startspeler voert een actie uit en de gele dobbelstenen worden 
verwijderd

●  De tweede speler voert een actie uit

●  De startspeler voert een tweede actie uit

De volgende ronde gaat van start met de tweede speler die nu de nieuwe 
startspeler wordt. 

CREDITS
Spelontwerp: Sébastien Pauchon

“Yspahan, het dobbelspel ... Ik had deze grappige titel al een hele tijd 
in mijn hoofd. Dus, zelfs als het spel nu Corinth wordt genoemd, zou ik 
het DoW Team willen bedanken voor het geloof in dit project van mij. 

Er is echter nog steeds één netelige vraag ... Wat doen we als we 9 
identieke dobbelstenen rollen? "
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