
De Tafelronde 2

De Tafelronde 2 is voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar en duurt ongeveer 30–45 minuten. De

schurken illustraties zijn van Hans Jörg Brehm.
Na de grote razzia konden slechts weinigen uit Draco’s dievenbende in de nabijgelegen bossen

vluchten — de tafelronde is zo mogelijk voor altijd verslagen. Aanvankelijk was iedereen in het

dagelijkse gevecht om te overleven van zichzelf afhankelijk. Snel daarna echter vonden veel
vluchtelingen elkaar opnieuw om postkoetsen en onvoorzichtige reizigers te overvallen. Er is

echter niets veranderd: wanneer het om geld gaat stelt eenieder zichzelf als eerste.
Iedere speler voert een groep van drie schurken aan. De schurken hebben ieder een andere voor-

liefde voor edelstenen — herkenbaar aan de kleuren. Daarom moet men de schurken zo inzetten,

dat ze zoveel mogelijk edelstenen buitmaken.

Spelmateriaal: 65 kaarten, 24 schatkisten (met de waarden 2, 3 en 4).

Voorbereiding

• Er wordt een startspeler aangewezen. Deze krijgt de startspelerskaart, die hij open voor zich

neerlegt.

• Iedere speler krijgt een set van 16 kaarten met dezelfde rugkleur. Iedere speler schudt zijn

kaarten en maakt daarmee een trekstapel die hij gesloten voor zich neerlegt.
De bovenste vijf kaarten neemt hij op de hand.

• De 24 schatkisten worden geschud en als gesloten stapel in het midden klaargelegd.

Spelverloop

Het spel is verdeeld in een aantal buitrondes. Iedere buitronde bestaat uit de volgende vijf fases

die in volgorde doorlopen worden:
1. Schatkisten uitleggen

2. Kaarten uitspelen

3. Afrekening

4. Buit veiligstellen

5. Kaarten aanvullen

6. Startspelerskaart doorgeven

Hierna komt de volgende buitronde.

1 Schatkisten Uitleggen

Er worden net zo lang schatkisten uitgelegd totdat alle drie de edelstenen op de tafel liggen.
Belangrijk: Wanneer later schatkisten open voor spelers liggen, dan tellen die hierbij mee.

Voorbeeld: Andy heeft nog een rode schatkist uit de laatste buitronde open voor zich liggen. Er

worden nieuwe schatkisten uitgelegd. Er worden vervolgens twee blauwe schatkisten van de
stapel getrokken, waarna een gele getrokken wordt. Nu liggen alle drie de kleuren open op tafel

en begint fase 2.

1



Opmerking: Het is vaak het geval dat in de eerste fase helemaal geen schatkisten uitgelegd worden,
omdat alle edelsteenkleuren nog open op tafel liggen.

2 Kaarten Uitspelen

Om de beurt spelen de spelers zolang handkaarten uit, totdat iedereen gepast heeft. Hiermee
begint de startspeler die 1 van zijn kaarten moet uitspelen en open voor zich neerlegt. De andere

spelers volgen linksom en mogen een kaart uitspelen of passen. Wie past houdt er voor de huidige

buitronde mee op en wordt vanaf nu in de tweede fase overgeslagen.

Opmerking: De startspeler moet alleen de eerste kaart verplicht uitspelen, daarna mag hij ook
gewoon passen.

De meeste kaarten zijn tweekleurig. Wanneer men zo’n kaart speelt, dan telt alleen de kleur mee

van de balk die bovenaan ligt (naar het midden van de tafel). Het wapen met het kleine getal

dient slechts voor overzicht: het geeft de waarde en kleur aan van de tegenoverliggende balk.
Wanneer een aantal kaarten voor een speler liggen worden ze op kleur gesorteerd. Daarbij laat

men de kaarten zodanig overlappen dat steeds de kleur van de bovenste balk zichtbaar is (zie

afbeelding).

Opmerking: Een uitgespeelde kaart mag later niet verdraaid worden.

3 Afrekening

Wanneer alle spelers gepast hebben, volgt de afrekening en de verdeling van de buit. Daarvoor

worden de drie kleuren de één na de ander afgerekend.

De speler die met zijn kaarten de hoogste som in één kleur uit heeft liggen (‘het sterkste is’), krijgt
alle schatkisten met edelstenen in die kleur — dus ook de schatkisten die andere spelers nog open

voor zich hebben liggen. De buitgemaakte schatkisten legt hij open voor zich neer, en de kaarten

van die kleur legt hij op zijn aflegstapel (zie ook verderop onder ‘Aflegstapel’).

De andere spelers nemen de kaarten van die kleur terug op de hand.

Sterktebonus

Schatkisten die open voor een speler liggen, motiveren de andere schurken extra om voor schat-

kisten in deze kleur te vechten.

Bij de afrekening van een kleur telt de waarde van de meest waardevolle schatkist in die kleur die

open voor de speler ligt mee.

Voorbeeld: In de afbeelding links heeft Andy een blauwe 7 en een blauwe 5 gespeeld. Bovendien
heeft hij schatkisten met twee en drie blauwe edelstenen voor zich liggen. De som in blauw voor

hem is (7+5)+3=15 sterktepunten.

Gelijke Stand

Bij een gelijke stand gaan alle schatkisten van die kleur naar het midden van de tafel en nemen de

spelers de gespeelde kaarten van die kleur terug op de hand.

Nadat de drie kleuren afgerekend zijn en de buit verdeeld is, volgt de vierde fase.

4 Buit Veiligstellen

Nu brengt iedere speler één schatkist die voor zich ligt in veiligheid (als hij schatkisten voor zich
heeft liggen). Daartoe draait hij de schatkist om en legt hem dicht voor zich neer.

Belangrijk: Dichte schatkisten zijn tot aan het einde van het spel taboe en mogen niet door andere

spelers weggenomen worden.
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5 Kaarten Aanvullen

Iedere speler trekt de beide bovenste kaarten van zijn trekstapel en neemt ze op de hand.

6 Startspelerskaart Doorgeven

De startspelerskaart wordt naar links aan de volgende speler doorgegeven.

Hierna volgt de volgende buitronde startend bij fase 1.

Einde van het Spel

Wanneer in fase 1 geen schatkisten meer uitgelegd kunnen worden en op tafel nog slechts één of

twee edelsteenkleuren open liggen, eindigt het spel onmiddellijk.

Eerst worden de open voor de spelers liggende schatkisten terug in het doosje gedaan, die zijn aan

het einde niets waard.

Nu telt iedere speler de edelstenen uit zijn dicht neergelegde schatkisten.

Opmerking: Het komt er aan het einde van het spel dus niet op aan van welke kleur de edelstenen

zijn.

De speler met de meeste edelstenen wint.

Wanneer spelers eenzelfde hoeveelheid edelstenen hebben, wint de speler met de meeste hand-
kaarten.

De Vier Bijzondere Kaarten

Iedere speler heeft bij zijn kaarten naast de drie schurken ook nog een bijzondere kaart. Deze

kaart wordt net als de overige kaarten gespeeld.

Iedere bijzondere kaart biedt een bijzondere actie, die alleen voor de huidige buitronde van toepas-

sing is.

Einde van het Werk

Vanaf nu mag er verder geen kaart meer uitgespeeld worden en gaat het spel verder bij fase 3.

Deze kaart mag niet als eerste kaart in fase 2 gespeeld worden. Na de afrekening belandt de kaart

op de aflegstapel.

Laatste Waarschuwing

De speler legt deze kaart naast de openliggende schatkisten van één bepaalde kleur op tafel. Deze
schatkisten mogen in deze buitronde niet door één van de andere spelers weggehaald worden.

Na de afrekening belandt de kaart op de aflegstapel.

Herbeleving

De speler mag een kaart uit de aflegstapel kiezen en weer op de hand nemen.

Na de afrekening belandt de kaart op de aflegstapel.

Zork

De speler mag bij de afrekening schatkisten met een maximale waarde van zes in veiligheid bren-

gen.

Bijvoorbeeld drie schatkisten met twee edelstenen, maar bij een schatkist met drie edelstenen en

een schatkist met vier edelstenen slechts één van beide.

Deze kaart wordt pas na het veiligstellen van de buit op de aflegstapel gelegd.
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Opmerking: Wie wil kan aan de bijzondere kaarten natuurlijk ook een andere betekenis geven.
Men moet er wel op letten dat de kaarten ongeveer even sterk zijn.

Aflegstapel

Voor een beter overzicht kan men als volgt te werk gaan:
Wanneer men kaarten op de aflegstapel moet leggen, legt men ze onder de trekstapel met de

beeldzijde naar boven.

Trekstapel Opgebruikt

Wanneer men de laatste gedekte kaart van de trekstapel trek, wordt de rest van de trekstapel

geschud en als nieuwe trekstapel voor de speler gedekt neergelegd.

Knutselhandleiding

Om ‘de Tafelronde 2’ speelbaar te maken, moeten de kaartjes aan de binnenzijde van het vel over

de lichte lijnen van elkaar gesneden worden. Dit doet men het beste met een scherp mes en een
stalen lineaal.

Voor de verpakking is de strip links binnen op het vel bedoeld. Hierin worden de kaarten, schat-

kisten en spelregels quasi ingewikkeld. De bodem voorkomt dat de kaarten er onder uitvallen.
Uitstekende randen eenvoudigweg wegsnijden en aan elkaar lijmen.

Tot nu toe verschenen spellen

1999: Zock!*
2000: Die Tafelrunde*

2001: Crazy Race*, Contra*, Gods*, Kardinal & König Kartenspiel*
2002: Revolte*, Banditos, Crazy Race Box-Edition, Mogul, Station Manager

2003: Die Sammelbox

2004: Das grosse Fressen, Die Tafelrunde 2

Tot nu toe verschenen uitbreidingen

2000: Kontor – Das Exportlager*

2001: Kontor – Die Ereigniskarten*, – Die Auktionstafeln*, K&K – Der Vatikaan*
2002: Kardinal & König – Das Duell*, Kontor – Erweiterung für 3+4 Spieler*

2004: Hansa – Die Extrakarte, Coloretto -Die Extrakarten

*=uitverkocht
Vragen en aansporingen sturen naar:

Michael Schacht, Grüneburgweg 87, D-60323 Frankfurt of post-timbuktuweb.de
Spiele aus Timbuktu is een gelimiteerde editie van spellen om zelf te maken.

http://www.spiele-aus-timbuktu.de
c© m.schacht 2004
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