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Scheidingslijn

1. SPEELBOR DEN 
Het spel bevat 3 verschillende voorgedrukte speelborden (speelbord A, speelbord B en speelbord C). Op elk speelbord zijn 
de startlocaties voor 2 spelers in voorbestemde kleuren aangegeven. Deze 2 spelers delen dit speelbord en het bijbehorende 
speelmateriaal. In elke ronde is 1 van de 2 spelers aan dit speelbord de actieve speler. Iedere speler behoort bij team “zon” 
of team “maan”, zodat het altijd duidelijk is wie er aan de beurt is. Daarom is elk speelbord aan de ene kant met een zon 
en aan de andere kant met een maan gemarkeerd. Verder verdeelt een bruine “scheidingslijn” het eiland in 2 “startgebieden” 
van de spelers.

Alle spelregels van CATAN en CATAN: Zeevaarders zijn van kracht.  
Pas de volgende wijzigingen toe.
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“Zon”-speler

Startlocatie van 
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2. VOOR BER EIDING

2.1  Leg de grondstoffenkaarten open op de daarvoor 
bedoelde velden aan weerszijden van het speelbord 
Verdeel de kaart ongeveer gelijkelijk.

2.2  Schud de ontwikkelingskaarten (zonder 
monopoliekaarten) en leg deze gedekt op de 
daarvoor bedoelde velden naast de 
grondstoffenkaarten aan weerszijden van het 
speelbord. Verdeel de kaarten ongeveer gelijkelijk.

2.3  Leg aan beide kanten van het speelbord 1 van de blauwe 
markeerschijven naast de afbeeldingen van de “Grootste 
riddermacht” en de “Langste handelsroute”.

2.4  Iedere speler start met 3 dorpen op de aangegeven velden op 
het speelbord.

2.5  Leg aan één van de dorpen een schip, aan een andere een 
straat en aan de derde niets (zie de afbeelding van het 
speelbord).

2.6  Iedere speler kiest 1 van zijn dorpen en neemt de 
grondstoffen van de aan dit dorp grenzende velden. Dit zijn 
zijn startgrondstoffen. De speler die bij team “zon” hoort 
begint.

2.7  Na het nemen van zijn grondstoffen vervangt iedere speler 1 
van zijn dorpen door een stad. 

2.8 Zet op beide woestijnen een struikrover.

Dorp Stad Straat Schip

Rover
Langste

handelsroute
Grootste

riddermacht

“Maan”-speler

Leg hier de stapels grondstoffen- en ontwikkelingskaarten van de “maan”-speler 

Leg hier de stapels grondstoffen- en ontwikkelingskaarten van de “zon”-speler 

Markeerschijf

Markeerschijf
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3. SPELVER LOOP

3.1  Alle spelers zijn in 2 teams verdeeld: “zon” en “maan”.  
De spelers aan weerszijden van 1 speelbord zijn steeds 
afwisselend aan de beurt. Alle actieve spelers behoren tot 
hetzelfde team (“zon” of “maan”). Zo is dus altijd het hele 
team “zon” of het hele team “maan” tegelijk aan de beurt.  
Aan het begin van een ronde wordt centraal en op een scherm 
omgeroepen en aangegeven welk team aan de beurt is.

3.2  De spelleider doet de worp met de opbrengstdobbelstenen en 
roept het resultaat centraal om. Het getal wordt op een scherm 
in de zaal getoond en meermaals door de moderators herhaald. 
De worp geldt voor alle speelborden.

3.3  Alle actieve spelers hebben een bepaalde hoeveelheid tijd om 
hun beurt uit te voeren, die ze niet mogen overschrijden. 
Naarmate het spel vordert varieert deze tijd. De beschikbare 
tijd wordt omgeroepen en op het scherm aangegeven.

3.4  Een beurt bestaat altijd uit 2 fasen: 

   2.) Grondstoffenproductie: de worp met de opbrengst-
dobbelstenen wordt omgeroepen en geldt voor alle spelers.  
De niet-actieve speler aan elk speelbord geeft de grondstoffen 
aan beide spelers. Beide spelers moeten controleren of de 
grondstoffen correct zijn verdeeld.

  2.) Handelen en bouwen: de spelers mogen pas met handelen 
starten als alle grondstoffen zijn verdeeld. Daarna mogen de 
spelers handelen en bouwen. Deze fase eindigt als de tijd om 
is en er een nieuwe worp met de opbrengstdobbelstenen volgt. 

4. HA NDELEN

4.1  De actieve speler aan een speelbord mag met 5 andere spelers 
handelen: de speler tegenover zich, de 2 spelers aan het 
speelbord links van hem en de 2 spelers aan het speelbord 
rechts van hem.

4.2  Een actieve speler mag in een volgorde naar keuze handelen 
en bouwen, en zoveel hij wil of kan.

4.3  Een niet-actieve speler mag uitsluitend met de 3 actieve spelers 
tegenover zich handelen.

4.4  De actieve speler kan zoals gebruikelijk 4:1 met de bank ruilen 
en met havens 3:1 of 2:1 ruilen.

5. BOU W EN 

5.1  Bouwen vindt op alle speelborden simultaan plaats. Uitsluitend 
actieve spelers mogen bouwen. Er wordt aangenomen dat alle 
actieve spelers simultaan in hun handels- en bouwfase zijn, 
ongeacht de tijd die ze nodig hebben om hun grondstoffen te 
ontvangen.

5.2  Een speler mag op zijn eigen speelbord bouwen of op de 
speelborden direct links en rechts van hem.

5.3  Een speler mag schepen bouwen en verplaatsen volgens de 
spelregels van “Zeevaarders” (verplaatsen: maximaal 1 schip 
en uitsluitend van een open uiteinde van een scheepsroute).

5.4  Een speler moet de grondstoffen die hij voor het bouwen 
betaalt eerst aan de andere speler tonen voordat hij speelstukken 
op het speelbord zet.

5.5  Een speler die op een aangrenzend speelbord wil bouwen, 
moet “toestemming vragen”. Een speler mag het bouwen van 
een andere speler op zijn eigen speelbord weigeren als hij aan 
ALLE 3 volgende voorwaarden voldoet: 

 •  Hij is een actieve speler en dus in staat om deze beurt te 
bouwen.

 •  Hij kan ook op de betreffende locatie bouwen zonder eerst 
iets anders te moeten bouwen (hij mag het bouwen 
bijvoorbeeld niet weigeren als hij eerst een straat naar de 
locatie moet bouwen, zelfs al zou hij de grondstoffen voor 
de bouw van zowel een straat als een dorp bezitten).

 •  Hij kan direct op de betreffende locatie bouwen (handel 
met de bank en havens is nog toegestaan). 

  Kan (en wil) een speler toestemming weigeren, dan moet hij 
direct op de betreffende locatie bouwen, waarbij hij uitsluitend 
de grondstoffen in zijn hand moet gebruiken. Anders mag de 
speler die toestemming vroeg er direct bouwen.

5.6  Scheidingslijnen verdelen elk speelbord in 2 delen. De helft 
van het eiland waar de startspeelstukken van een speler staan, 
noemen we zijn “startgebied”. Voor het eerste dorp dat een 
speler in het startgebied van een andere speler bouwt,  
krijgt hij 2 extra overwinningspunten (dat dorp is dus 3 
overwinningspunten waard). Voor dorpen die hij daarna in 
het startgebied van de betreffende andere speler bouwt, krijgt 
hij geen extra overwinningspunten. Dit geldt zowel voor het 
eigen speelbord als voor de speelborden direct links en rechts 
van hem. Opmerking: hij zou daarmee dus maximaal 
10 extra overwinningspunten kunnen verdienen.

6. ONT W IKK ELINGSK A ARTEN 

6.1  Aan het begin van het spel moeten de monopoliekaarten uit 
de stapel worden verwijderd. Die worden niet gebruikt. 

6.2  Voor de meeste andere kaarten gelden dezelfde spelregels  
als in CATAN en CATAN: Zeevaarders. Met de kaart 
“Stratenbouw” mag een speler 2 straten, 1 straat en 1 schip, 
of 2 schepen bouwen. 

6.3  Het spelen van een Ridderkaart werkt als volgt: staat de 
struikrover op een veld direct naast een van de dorpen/steden 
van een speler, dan mag hij hem met een ridderkaart naar zijn 
woestijnveld verplaatsen. Hij ontvangt dan 1 grondstoffenkaart 
van het veld waar de struikrover net stond. Staat zijn 
struikrover niet naast een van zijn dorpen/steden en speelt hij 
een ridderkaart, dan krijgt hij 1 grondstoffenkaart naar keuze 
en verplaatst hij de struikrover niet.
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Hier gaat de markeerschijf 
“Langste handelsroute” naartoe.

Hier gaat de markeerschijf 
“Grootste riddermacht” naartoe.

7. LA NGSTE HA NDELSROUTE

7.1  Is een speler de eerste aan zijn speelbord met een route van 5 
aaneengesloten straten en/of schepen, dan legt hij een 
markeerschijf op het veld “Langste handelsroute” aan zijn 
kant van het speelbord. 

Let op: er moet een eigen dorp of stad op de driesprong tussen 
een straat en een schip staan om deze met elkaar te verbinden.

7.2  Heeft de andere speler aan zijn speelbord een langere route, 
dan krijgt hij de markeerschijf en legt deze op zijn veld 
“Langste handelsroute”.

8. GROOTSTE R IDDER M ACHT 

8.1  Is een speler de eerste aan zijn speelbord met 3 gespeelde 
ridderkaarten, dan legt hij een markeerschijf op het veld 
“Grootste riddermacht” aan zijn kant van het speelbord. 

8.2  Heeft de andere speler aan zijn speelbord meer gespeelde 
ridderkaarten, dan krijgt hij de markeerschijf en legt deze op 
zijn veld “Grootste riddermacht”.

9. STRUIKROVERS

9.1  In elk startgebied bevindt zich 1 struikrover, die dat gebied 
nooit verlaat.

9.2  In de eerste 15 beurten van het spel worden de struikrovers 
niet verplaatst. Wordt er “7” gegooid, dan controleert iedere 
speler of hij meer dan 7 grondstoffenkaarten heeft. In dat 
geval moet hij de helft ervan (naar beneden afgerond) 
inleveren.

9.3  Vanaf beurt 16 gebeurt het volgende bij het gooien van “7”: 
Iedere speler controleert eerst of hij meer dan 7 kaarten heeft 
en zo ja, dan levert hij zoals gebruikelijk de helft in.

Daarna wordt er opnieuw centraal gedobbeld om te bepalen 
op welke velden de struikrovers worden gezet. Elk getal 
(behalve de “2” en de “12”) bevindt zich tweemaal op elk 
speelbord (één in het “zon”- en één in het “maan”-gedeelte). 
Beide velden met het geworpen getal worden door 1 struikrover 
geblokkeerd. Wordt er “2”of “12” gegooid, dan blokkeert één 
van de struikrovers het betreffende veld. De andere struikrover 
gaat terug naar de woestijn waar hij aan het begin van het spel 
stond. Staan de struikrovers al op de velden met het gedobbelde 
getal, dan blijven ze staan. Wordt er weer “7” gegooid, dan 
gaan de struikrovers terug naar de woestijn.

9.4  Na het verplaatsen van de struikrovers trekken de spelers 
geen kaarten van andere spelers. 

10. EINDE VA N HET SPEL

De eerste speler die 25 overwinningspunten heeft en in zijn beurt 
de overwinning claimt die door de scheidsrechter wordt bevestigd, 
wint het spel. Het spel is dan direct afgelopen. Zijn er meer spelers 
die in dezelfde beurt de overwinning claimen, dan telt de 
scheidsrechter de overwinningspunten van de betreffende spelers, 
waarna hij een speler tot winnaar uitroept. De overwinningspunten 
van een speler worden als volgt geteld:

•  Elk dorp is 1 overwinningspunt waard (1 x 5 = max.  
5 overwinningspunten). 

•  Elke stad is 2 overwinningspunten waard (2 x 10 = max. 20 
overwinningspunten). 

•  Voor elk eerste dorp dat de speler in het startgebied van een 
andere speler heeft gebouwd (op zijn eigen speelbord of op direct 
aangrenzende speelborden) krijgt hij 2 extra overwinningspunten 
(2 x 5 = max. 10 overwinningspunten). 

•  Elke gebouwenkaart is 1 overwinningspunt waard (max. 5 
overwinningspunten). 

•  Grootste riddermacht: 2 overwinningspunten (max. 2 
overwinningspunten). 

•  Langste handelsroute: 2 overwinningspunten (max. 2 
overwinningspunten). 

Is er nog altijd een gelijke stand, dan gelden in volgorde de volgende 
tiebreakers: (a) meeste grondstoffenkaarten in de hand, (b) meeste 
graankaarten in de hand, (c) meeste ertskaarten in de hand, (d) 
meeste baksteenkaarten in de hand, (e) meeste houtkaarten in de 
hand, (f) meeste wolkaarten in de hand, (g) speler die zich eerder 
voor dit evenement registreerde. 

11. SPEELGEDR AG

11.1  Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen speelbord met 
betrekking tot het volgen van de spelregels en het breken 
ervan (verkeerde plaatsing van dorpen en dergelijke). 
Voert een speler een actie uit die niet met de spelregels strookt 
en geen andere speler wijst hem erop vóór het einde van zijn 
beurt, dan wordt de actie als legaal beschouwd.

11.2  Je mag geen grondstoffen claimen na afloop van je beurt. 
Eventuele niet geclaimde grondstoffen gaan zonder 
compensatie verloren.  

11.3  Uitsluitend de actieve spelers mogen handelen en 
handelsgesprekken beginnen. 

11.4  De beslissingen van de scheidsrechters zijn definitief en 
bindend.

11.5  De spelleiding behoudt zich het recht voor om spelers die zich 
onbehoorlijk gedragen of oneerlijk spelen te waarschuwen, te 
straffen of zelfs uit het spel te verwijderen. 
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Alle rechten voorbehouden.
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Contact:
Heb je vragen? Stuur ons dan een mailtje naar:
klantenservice@999games.nl of stuur ons een bericht op
Facebook.

Met dank aan Kosmos!

We bedanken ook alle leden van de CATAN-crew. Zonder hen zou de Catan Big Game niet mogelijk zijn.

?

CATAN: De Legende van de Zeerovers
4 scenario’s voor Catan met de uitbreiding “Zeevaarders”. 
Speel een campagne door de scenario’s in volgorde te spelen 
of speel ze los. De campagne bevat een coöperatief element, 
waardoor de spelers in volgende scenario’s extra hulp kunnen 
krijgen! 

CATAN: Schatten, Draken & Ontdekkingsreizigers
Uitbreiding op Catan. Met 6 uitdagende scenario’s voor Catan 
met de uitbreidingen “Zeevaarders” en/of “Steden & Ridders”. 
Bevat veel speelmateriaal om zelf scenario’s te ontwerpen of 
aan te passen. 


