Sankt Petersburg
Hans im Glück, 2004
TUMMELHOFER Michael
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 60 minuten

Historische achtergrond en doel van het spel
In 1703 stichtte tsaar Peter de Grote de stad Sankt Petersburg dat toen al het Parijs van het
Oosten werd genoemd. Het Winterpaleis, de Ermitage, de kerk van de Verlosser en nog vele
andere prachtige bouwwerken begeesteren ook nu nog de toeristen en bezoekers uit alle
windstreken.
De stichting van Sankt Petersburg was echter maar een gedeelte van zijn veelvuldige
activiteiten. Peter de Grote reformeerde het volledige Russische rijk en bracht het uit de
middeleeuwen naar de tijd van het toenmalige Europa. Daarom had hij een nieuw bestuur nodig
en hiervoor deed hij vooral beroep op de edellieden en hun verantwoordelijkheden.
Ook de ambachtslui beleefden een gouden tijd daar ze veel om handen hadden in het nieuwe
Rusland. Een beetje van dit alles kan in het spel Sankt Petersburg speels worden ervaren.
De spelers bouwen paleizen en andere prachtige bouwwerken in de stad Sint Petersburg.
In vier fases verzamelen de spelers kaarten in vier soorten. Bouwen kost geld en deze roebels
worden door de ambachtslui en de edellieden geleverd. De speler die daarenboven bij het
einde van dit spel het beste stadsbestuur kan voorleggen is de winnaar.
Aan het einde van het spel volgt een slotwaardering. Dan krijgt elke speler extra winstpunten
voor geld en uitgespeelde edellieden. Aangezien de laatste categorie extreem veel punten kan
opleveren, is het belangrijk om voldoende verschillende edellieden te verzamelen.
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¾ 30 ruilkaarten ;
Telkens 10 verschillende voor de ambachtslui, de bouwwerken en de edellieden.
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Ö 8 houten spelfiguren : telkens 2 stuks in elke kleur ;

Ö 1 speelbord.

Spelvoorbereiding
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd.
De kaarten worden per groep (ambachtslui, bouwwerken, edellieden en ruil) zeer grondig
geschud. Elke groep wordt met de rugzijde naar boven op het betreffende veld op het speelbord
gelegd.
Elke speler ontvangt 25 roebel. Het overige geld wordt naast het speelbord gelegd. De spelers
houden hun geld tijdens het spel verdekt voor de andere spelers. Op geen enkel moment
moeten de spelers bekendmaken hoeveel geld ze hebben.
Elke speler neemt de 2 spelfiguren van zijn kleur. Eén figuur wordt op veld 0 van de scoretabel
geplaatst, de andere figuur behoudt de speler als identificatie op zijn plaats.
Eén speler schudt de vier startkaarten en verdeelt ze onder de spelers :
Ö in een spel met 4 spelers : elke speler ontvangt 1 kaart ;
Ö in een spel met 3 spelers : de jongste speler ontvangt 2 kaarten, de overigen elk één ;
Ö in een spel met 2 spelers : de beide spelers ontvangen 2 kaarten.
Als alle spelers 1 of 2 startkaarten hebben, worden de kaarten vervangen door de
overeenkomstige houten spelersteen. Deze spelersteen wordt voor de speler neergelegd.
De startkaarten worden terug in de doos gelegd, ze worden niet meer gebruikt.
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De oudste speler wordt de spelleider. Hij trekt om te beginnen onmiddellijk kaarten van de
stapel van de ambachtslui en legt de kaarten open in de bovenste kaartenrij :
Ö in een spel met 4 spelers : 8 kaarten ;
Ö in een spel met 3 spelers : 6 kaarten ;
Ö in een spel met 2 spelers : 4 kaarten.
Daarna draait hij de stapel kaarten van de ambachtslui in een hoek van 90°.
Zijn verdere opdrachten in het spel : Hij beheert het geld, hij legt de nieuwe kaarten af en hij
verschuift de spelfiguren op de scoretabel.
Het spel begint met de eerste ronde van de ambachtslui.
Voorbeeld
Rood heeft aan het begin van het spel de volgende zaken :

Het spelverloop
Het spel Sankt Petersburg wordt gespeeld in meerdere manches (± 7 à 10).
Elke manche bestaat uit 4 rondes (altijd in dezelfde volgorde) :
• als eerste de ronde van de ambachtslui ;
• als tweede de ronde van de bouwwerken ;
• als derde de ronde van de edellieden ;
• als vierde en laatste de ronde van de ruilkaarten.
Daarna begint de volgende manche opnieuw met de ronde van de ambachtslui.

Elke ronde verloopt op de volgende manier
1. De acties
Elke speler voorziet zich van ambachtslui, bouwwerken en edellieden. Deze kaarten worden
afgelegd, in de hand genomen of uit de hand op de tafel gelegd. Dit is het hoofdbestanddeel
van iedere ronde.
2. De waardering
Ofwel worden de ambachtslui of de bouwwerken of de edellieden gewaardeerd.
3. De nieuwe kaarten
De spelleider legt nieuwe kaarten op het speelbord.
Op deze wijze worden alle rondes gespeeld, met de uitzondering dat er in de ronde van de
ruilkaarten geen waardering gebeurt.

1. De acties
De speler die aan de beurt is, moet één van de volgende 4 acties uitvoeren :
• ofwel kopen : 1 handarbeider of 1 bouwwerk of 1 edele ;
• ofwel in de hand nemen : 1 handarbeider of 1 bouwwerk of 1 edele ;
• ofwel uit de hand spelen : 1 handarbeider of 1 bouwwerk of 1 edele ;
• ofwel passen.
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De 4 acties in detail
Kopen
De speler koopt één kaart : ofwel een handarbeider ofwel een bouwwerk ofwel een edele.
De ambachtslui brengen de speler in eerste instantie geld op, de bouwwerken zorgen voor
punten en de edellieden vaak voor de beide.
De kaart die een speler koopt, kan één van de kaarten zijn die in één van de beide kaartenrijen
op het speelbord ligt. De speler neemt de kaart en betaalt de kostprijs aan de bank en legt de
kaart onmiddellijk open voor zich neer.
In het allerbeste geval worden in de loop van het spel alle ambachtslui, alle bouwwerken en alle
edellieden telkens als groep afgelegd.
Tip
Uiteraard kan men in de eerste ronde van de ambachtslui enkel ambachtslui kopen omdat er
geen andere kaarten op het speelbord werden gelegd. Snel daarna echter zullen kaarten van
allerlei soorten op het speelbord liggen.
De kosten van een kaart staan
altijd linksboven.
Voorbeeld
De pelsjager kost 6 roebel.

Kaarten in de hand nemen
De speler neemt 1 kaart van één van de beide kaartenrijen in de hand.
Deze kaart moet hij nu nog niet betalen.
Een speler mag hoogstens 3 kaarten in de hand houden.
Elke kaart die een speler aan het einde van het spel nog in de hand heeft telt
voor 5 minpunten.
Kaarten uit de hand spelen
De speler legt 1 kaart uit zijn hand open voor zich neer.
Nu moet de speler de kosten van deze kaart betalen aan de bank.
De speler kan een kaart uitspelen die hij in de lopende ronde of in een vorige
ronde in de hand heeft genomen.
Passen
Een speler moet passen als hij geen andere actie wil of kan maken.
Tip
Een speler die heeft gepast, moet opnieuw 1 actie kiezen als hij opnieuw aan de beurt is.
Hij kan dus opnieuw kopen, een kaart in de hand nemen, een kaart uit de hand spelen of
passen. De speler moet luid en duidelijk zeggen "Ik pas" als hij wil passen, ook als hij al voor de
derde of vierde maal heeft gepast. Op deze manier weet de volgende speler dat hij nu aan de
beurt is.
De eerste actie van elke ronde wordt gedaan door de startspeler van deze ronde.
Zo wordt bijvoorbeeld de eerste actie in de ronde van de ambachtslui gedaan door de
speler die de startsteen van de ambachtslui heeft.
Daarna is de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt. Hij moet
ook welgeteld één van de 4 acties uitvoeren. Alle andere spelers volgen dit voorbeeld
tot de eerste speler opnieuw aan de beurt is.
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De eerste speler moet nu opnieuw een actie kiezen. Dit kan dezelfde actie zijn als daarvoor
maar dat kan ook een andere actie zijn.
Pas als alle spelers na elkaar hebben gepast (alle spelers hebben de actie 'passen' gekozen),
zijn de acties ten einde en volgt de waardering.

Voorbeeld van een volledig verloop van een actiefase

De spelers bevinden zich in de ronde van de edellieden.
Speler A is de startspeler. Hij start met de acties en hij koopt een bewindvoerder. Speler B heeft
te weinig geld en hij past. Speler C koopt de andere bewindvoerder. Speler D neemt de secretaris
in de hand. Speler A neemt de scheepsbouwer in de hand. Speler B die daarnet heeft gepast, neemt
nu de 'kathedraal van Isaac' in de hand. Speler C heeft in één van de vorige rondes een
kantoorklerk in de hand genomen en hij legt de kaart nu af. Speler D past, speler A past, speler B
past en ook speler C past. Alle spelers hebben nu na elkaar gepast. De acties zijn beëindigd.

Wat men gemakkelijk vergeet
Ö Een speler kan 1 kaart kopen, 1 kaart in de hand nemen of 1 kaart uit de hand spelen ook al
heeft hij daarvoor gepast.
Ö Een speler kan elke kaart die op het speelbord ligt, kopen of in de hand nemen. Hij kan
bijvoorbeeld in de ronde van de bouwwerken een pelshandelaar kopen als hij dat zinvol
vindt.
Ö Een speler kan elke kaart die hij in de hand heeft, afleggen. Hij kan bijvoorbeeld in de ronde
van de edellieden een handarbeider afleggen als hij dat zinvol vindt.
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2. De waardering
Wat wordt er gewaardeerd ?
De spelers waarderen ofwel de ambachtslui ofwel de bouwwerken ofwel de edellieden die ze
voor zich hebben uitgespeeld.
Wanneer worden welke kaarten gewaardeerd ?
In de ronde van de ambachtslui worden uitsluitend de ambachtslui gewaardeerd, in de ronde
van de bouwwerken worden uitsluitend de bouwwerken gewaardeerd en in de ronde van de
edellieden worden uitsluitend de edellieden gewaardeerd.
Alle kaarten van deze soort worden gewaardeerd. Zowel de kaarten die in de lopende ronde
werden afgelegd alsook de kaarten die in een vorige ronde werden afgelegd.

Wat ontvangen de spelers bij een waardering ?
De spelers ontvangen geld of punten of de beide (of niets als een speler geen passende
kaarten heeft afgelegd).
Het geld ontvangen de spelers van de bank.
De punten worden door middel van de spelfiguren op de scoretabel aangeduid. De spelleider
moet deze handelingen uitvoeren.
Tip
Praktisch begint elke waardering bij de startspeler van deze ronde en wordt dan in volgorde,
met de wijzers van de klok mee, afgewerkt.
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Voorbeeld van een waardering in de ronde van de edellieden
Speler A heeft tot nu toe de volgende kaarten afgelegd.
De bouwwerken worden nu niet gewaardeerd.

De edellieden worden nu wel gewaardeerd.

Speler A ontvangt 12 roebel
en 1 punt.

De ambachtslui worden nu niet gewaardeerd.
Op dezelfde wijze waarderen ook de andere spelers hun edellieden.

3. De nieuwe kaarten
Tijdens de acties nemen de spelers kaarten van het speelbord. Aan het einde van elke ronde
moet de spelleider het aantal kaarten op het speelbord opnieuw tot 8 stuks aanvullen
(onafhankelijk van het aantal spelers wordt het kaartenaantal altijd aangevuld tot 8 stuks).
De spelleider moet wel rekening houden met de volgende zaken :
Ö Hij trekt de nieuwe kaarten van de volgende kaartenstapel.
Ö Hij legt de nieuwe kaarten enkel in de bovenste kaartenrij.
Ö Hij vult steeds zoveel kaarten bij totdat er in de beide kaartenrijen in totaal 8 kaarten
liggen.
Ö Daarna draait hij de kaartenstapel 90° zodat duidelijk wordt welke ronde er nu begint.
Het speelbord na de actiefase van de edellieden
Voor de volgende ronde die
nu volgt, de ronde met de
ruilkaarten, moet de
spelleider 5 kaarten
aanvullen.
Hij neemt de 5 kaarten van de stapel van de ruilkaarten
en legt ze in de bovenste kaartenrij.

Tip
Als de spelers kaarten kopen of kaarten in de hand
nemen, kunnen ze de kaarten van gelijk welke positie
van de kaartenrijen nemen. Om het overzicht beter te
kunnen bewaren schuift de chef de kaarten mooi naast
elkaar.
Na het afleggen van de ruilkaarten draait de spelleider de stapel van de edellieden opnieuw in de
horizontale positie en legt hij de stapel van de ruilkaarten dwars (90° gedraaid).
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De ronde van de ruilkaarten en het einde van een manche
De ronde van de ruilkaarten verloopt enigszins anders. De ruilkaarten worden later in de
handleiding nog uitvoerig toegelicht.
In de ronde van de ruilkaarten vervalt de waardering. Geen enkele speler ontvangt geld of
punten. Men kan dit herkennen aan het feit dat in het veld waarin de stapel met ruilkaarten ligt
geen symbool van geld of punten is te zien. De actiefase verloopt identiek aan de andere
rondes.
Na de acties legt de chef alle resterende kaarten van de onderste
kaartenrij op het aflegveld linksboven op het speelbord.
Deze kaarten gaan uit het spel.
Tip
Deze actie vervalt in de eerste manche omdat er dan nog geen kaarten in de onderste rij
kunnen liggen.
Daarna schuift de spelleider alle resterende kaarten van de bovenste rij naar de onderste
rij.
Het is aan te bevelen dat de
spelleider de kaarten van de
bovenste rij in de rechterhoek
van de onderste rij begint te
leggen.

Daarna vult de spelleider van de stapel van de ambachtslui het speelbord aan tot er in totaal
opnieuw 8 kaarten liggen.
Voorbeeld
In dit voorbeeld liggen in de onderste rij de 3 overgebleven kaarten en in de bovenste rij de 5
nieuwe kaarten.

Daarna geeft iedere speler zijn startsteen (respectievelijk zijn startstenen) aan zijn linkerbuur.
Dit betekent dus dat de startspeler na elke manche wisselt.
Voorbeeld

in een spel met
2 personen

in een spel met
4 personen

in een spel met
3 personen

Daarna is de manche ten einde. De volgende manche begint opnieuw met de ronde van de
ambachtslui. Op deze wijze verloopt het spel tot aan het einde.
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Einde van het spel en slotwaardering
Van zodra de spelleider de laatste kaart van een groep (de laatste handarbeider, het laatste
bouwwerk, ... enzovoort) op het speelbord heeft gelegd, worden nog alle rondes van deze
manche tot aan het einde gespeeld. Na de ronde van de ruilkaarten is het spel ten einde.
Daarna volgt de slotwaardering.

De slotwaardering
Bij de slotwaardering ontvangt elke speler punten voor zijn afgelegde edellieden en voor het
geld dat hij nog bezit.

De punten voor de edellieden
Alle verschillende edellieden brengen punten op (identieke edellieden tellen niet).
Hoeveel punten ontvangt de speler ?
Op het speelbord is een scoretabel afgebeeld, waarvan de
punten kunnen worden afgelezen.

De punten voor het geld
Voor elke 10 roebel ontvangt de speler 1 punt.
Voorbeeld
Een speler met 28 roebel ontvangt 2 punten.

De aftrek
Per kaart die een speler nog in de hand heeft, worden 5 punten afgetrokken.
Voorbeeld van een slotwaardering

Speler rood heeft 6 verschillende edellieden afgelegd. Hij ontvangt daarvoor 21 punten. Voor
zijn tweede kantoorklerk ontvangt hij geen punten. Voor de 17 roebel ontvangt hij 1 punt.
Aangezien hij geen kaarten meer in de hand heeft, worden er geen punten afgetrokken.
In totaal ontvangt speler rood 22 punten die hij bij zijn punten optelt die hij tijdens het spel
heeft verzameld.
Rood beëindigt het spel met 74 punten.

De speler die de meeste punten heeft behaald, wint het spel.
Bij een gelijke stand wordt van deze spelers de speler met het meeste geld de winnaar.
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Belangrijke details : de kostenbesparingen
Er zijn 4 mogelijkheden om de kosten van een kaart te verminderen :
Ö 1. De speler heeft al precies dezelfde kaart (of meerdere dezelfde kaarten) voor zich
afgelegd. Hij betaalt per identiek afgelegde kaart één roebel minder.
Voorbeeld
Een markt kost normaal gezien 5 roebel. Een speler heeft al
twee markten voor zich afgelegd. Hij koopt nu een derde
markt en betaalt hiervoor slechts 3 roebel (5 - 2 = 3).

Ö 2. De speler koopt de kaart uit de onderste kaartenrij. Hij betaalt voor de kaart één roebel
minder als de aangegeven kosten.
Voorbeeld
Het theater ligt in de onderste rij. Normaal gezien
kost het theater 20 roebel. De speler kan het
theater nu kopen voor 19 roebel (20 - 1 = 19).

Ö 3. De speler heeft de kaart met de goudsmid voor zich afgelegd.
Hij betaalt voor elke rode kaart die hij in de loop van het spel voor zich aflegt
één roebel minder.
Voorbeeld
De kantoorklerk kost nu 9 roebel (10 - 1 = 9).

Ö 4. De speler heeft de kaart met de schrijnwerker voor zich afgelegd.
Hij betaalt voor elke blauwe kaart die hij in de loop van het spel voor zich aflegt
één roebel minder.
Voorbeeld
De brandweerkazerne kost 10 roebel (11 - 1 = 10).
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Alle kostenbesparingen kunnen worden gecumuleerd.
Voorbeeld
De speler neemt het theater uit de onderste kaartenrij
(- 1 roebel). Hij heeft al een theater afgelegd (-1 roebel).
Hij heeft de schrijnwerker afgelegd
(alle blauwe kaarten -1 roebel).
Het totaal is nu 20 roebel - 3 roebel
= 17 roebel in totaal.
Het theater kost 17 roebel.

Een speler kan nooit geld terugkrijgen als hij met de kostenbesparingen onder 0 komt.
Een speler kan ook nooit op 0 komen. Een speler moet altijd minstens 1 roebel betalen als
hij een kaart voor zich aflegt !
Voorbeeld
De speler heeft al 3 houthakkers voor zich
afgelegd. Voor de eerste houthakker betaalde
hij 3 roebel, voor de tweede betaalde hij 2
roebel en voor de derde houthakker betaalde hij
nog 1 roebel. Als de speler nog een vierde of een
vijfde houthakker koopt, moet hij ook voor die
houthakkers telkens 1 roebel betalen.

De ruilkaarten
De stapel van de ruilkaarten bestaat uit 10 ambachtslui, 10 bouwwerken
en 10 edellieden. Als onderscheid hebben de ruilkaarten op de rugzijde
alle 3 kleuren en op de voorzijde de kleur van één van de 3 groepen.
Op de voorzijde kan men de ruilkaart ook herkennen tussen de andere
kaarten omdat de kostprijs die voor de kaart moet worden betaald is
omkaderd.
Als een speler een ruilkaart koopt of een ruilkaart uit zijn hand voor zich aflegt, moet hij
rekening houden met de volgende zaken :

Ö Hij moet met de ruilkaart een kaart van
dezelfde kleur vervangen die hij al heeft
afgelegd. Hij mag een ruilkaart nooit
zomaar op de tafel afleggen zoals een
andere kaart.
De kaart die werd vervangen, wordt op de
aflegstapel gelegd.
Voorbeeld
De speler vervangt de houthakker door de schrijnwerker.

Ö Elke blauwe ruilkaart kan elk afgelegd bouwwerk
vervangen.
Elke oranje ruilkaart kan elke afgelegde edele
vervangen.
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Ö Bij de groene ruilkaarten geldt het volgende :
- een schrijnwerker kan enkel een houthakker vervangen ;
- een goudsmid kan enkel een goudzoeker vervangen ;
- een weverij kan enkel een herder vervangen ;
- een bontatelier kan enkel een pelsjager vervangen ;
- een scheepswerf kan enkel een scheepsbouwer vervangen.
De overeenkomst herkent men aan het gelijke symbool rechtsboven op de kaarten.

Ö Een ruilkaart zelf kan op zich niet opnieuw worden vervangen.
Wat kost een ruilkaart ?

• Als de ruilkaart duurder is dan de kaart die men wil vervangen dan moet de speler het
verschil betalen.
Voorbeeld
De scheepswerf kost 5 roebel (12 roebel - 7 roebel).

• Als de ruilkaart even duur is of goedkoper dan de kaart die men wil vervangen dan moet
de speler 1 roebel betalen.
Voorbeeld
De senator kost telkens 1 roebel.

• Alle kostenbesparingen gelden ook bij de ruilkaarten.

Voorbeeld
De speler vervangt de markt door de Isaac Kathedraal.
Het verschil bedraagt 10 roebel. De speler neemt de
Isaac Kathedraal uit de onderste kaartenrij (-1 roebel).
Hij heeft de schrijnwerker voor zich liggen die alle
blauwe kaarten met 1 roebel goedkoper maken. Zo kan
hij van de 10 roebel er 2 aftrekken en betaalt hij
uiteindelijk 8 roebel. De markt komt op de aflegstapel.
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Enkele bijzondere kaarten
De speler die deze kaarten voor zich liggen heeft, heeft de volgende voordelen :
Het Mariinskij-theater
De adel gaat naar het theater.
Bij de waardering van de bouwwerken ontvangt de speler voor elke edele,
die hij voor zich heeft afgelegd, 1 roebel.

De belastingontvanger (Steuereintreiber)
Een lelijk maar belangrijk beroep.
Bij de waardering van de edellieden ontvangt de speler voor elke
handarbeider, die hij voor zich heeft afgelegd, 1 roebel.

Potjemkinsches dorp (Potjemkin'sches dorf)
Het 'schijndorp' laat zich betalen.
De speler betaalt 2 roebel als hij de kaart voor zich aflegt.
Als hij deze kaart door een ruilkaart vervangt dan is het Potemkinsche dorp
6 roebel waard.

Opslagplaats (Lagerhaus)
Goed, maar gevaarlijk:
De speler kan tot en met 4 kaarten in de hand houden.
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Herberg (Schenke)
Nu niet verliezen bij het speculeren.
Onmiddellijk na elke waardering van de bouwwerken kan de speler tot en
met 5 punten kopen. Elk punt kost 2 roebel.
Omgekeerd kan de speler niet voor 1 punt 2 roebel ontvangen.

Sterrenwacht (Sternwarte)
Eén zeker punt of een kans op geluk.
De sterrenwacht brengt bij de waardering 1 punt op. Als de speler daar
geen gebruik wil van maken dan neemt hij éénmaal, en dit gedurende de
blauwe actiefase, de bovenste kaart van een stapel naar keuze (het mag
echter niet de laatste kaart van een stapel zijn).
Deze kaart moet hij nu ofwel onmiddellijk betalen en voor zich afleggen
ofwel de kaart in de hand nemen ofwel de kaart op het aflegveld leggen.
In elk geval draait hij de sterrenwachtkaart om en ontvangt hij geen punt.
Bij het begin van de volgende ronde draait hij de kaart terug naar de voorzijde
en kan de kaart opnieuw worden gebruikt.
Tsaar en timmerman (Zar und Zimmermann)
Tsaar Peter kan alles.
Deze kaart kan door gelijk welke groene ruilkaart
worden vervangen.

Sankt Petersburg voor 3 en voor 2 spelers
Het spel is gelijk aan het spel voor 4 spelers maar met de volgende wijzigingen :
In de allereerste ronde van de ambachtslui legt de spelleider bij 3 spelers slechts 6 ambachtslui
en bij 2 spelers slechts 4 ambachtslui op het speelbord.
In het verdere spelverloop worden de kaarten wel steeds opnieuw tot 8 stuks aangevuld.
De verdeling van de startstenen is identiek aan dat van het basisspel.

Tips en tactische bemerkingen
In de allereerste ronde van de ambachtslui raden we iedere speler aan om minstens twee
ambachtslui aan te kopen. Anders hinkt men hopeloos achter de medespelers aan met meer
ambachtslui. Ambachtslui hebben immers de beste verhouding kosten / opbrengsten.
Dure kaarten zijn in verhouding goedkoper. Eén punt bij de markt kost 5 roebel, één punt bij het
tolhuis kost slechts 4 roebel ... enzovoort. Het loont als men wat spaart om later duurdere
kaarten te kunnen kopen.
© BELLEKENS Herman

SANKT PETERSBURG

- 16 / 17 -

In de allereerste ronde van de bouwwerken
kan men zich de vraag stellen of men
onmiddellijk een duur gebouw zal kopen of
niet.
Een duur gebouw levert telkens als de
bouwwerken worden gewaardeerd veel
punten op, anderzijds heeft men dan een
tijdje geen of zeer weinig geld meer en dat is
niet zonder gevaar.
Ruilkaarten zijn overwegend positief.
Men zorgt er best voor om nog wat geld in de
hand te hebben als de ronde van de
ruilkaarten begint.
Anderzijds moet men ook niet al zijn geld
uitgeven in deze ronde want aan het einde
van deze ronde volgt er geen waardering en
dus ook geen geld.
Nadien worden er immers opnieuw nieuwe
ambachtslui door de spelleider gelegd
waarvan men waarschijnlijk de ene of de
andere wil kopen.
Als men voor de beslissing staat of men 1
kaart zal kopen of in de hand zal nemen dan
speelt naast de punten en het geld, wat deze
kaart opbrengt, ook de volgende overweging
mee : als men een kaart van het speelbord
neemt, maakt men plaats voor een nieuwe
kaart die in de volgende ronde wordt
geplaatst. De vraag is of men dat wel wil ?
Als men de volgende startspeler is, heeft
men er niet zoveel belang bij om veel plaats
voor nieuwe kaarten te creëren. Als men
echter in de volgende ronde achteraan zit
dan ziet het er wel wat anders uit.
Een kaart in de hand nemen is vaak zeer belangrijk. Hiermee kan men de financiële problemen
overbruggen waardoor men later deze kaart kan leggen als men weer beter bij kas is.
Anderzijds kan men zich ook misrekenen en niets is pijnlijker dan aan het einde van het spel
kaarten in de hand te hebben waardoor men minpunten incasseert.
Sankt Petersburg is een spel waarin de spelers voortdurend kampen met geldtekort.

Uitzondering : er worden geen kaarten gekocht of in de hand genomen
Het kan gebeuren dat de spelers in een ronde noch kaarten kopen noch in de hand nemen,
maar enkel passen of enkel kaarten afleggen die ze al in de hand hadden. In dit geval kunnen
er natuurlijk geen nieuwe kaarten worden geplaatst. Dit verandert niets aan het verdere verloop
van het spel. Als iedereen heeft gepast, volgt een normale waardering. Vervolgens draait de
spelleider de volgende stapel een kwartslag. Het spel gaat in de volgende ronde gewoon
verder, tot iedereen opnieuw heeft gepast ... enzovoort.
Het kan dus uitzonderlijk gebeuren dat dit meerdere ronden doorgaat. Omdat de spelers door
de waarderingen terug aan geld komen, zullen ze ook opnieuw kaarten kopen (enkel met
kaarten die de spelers voor zich hebben afgelegd, kan er worden gewonnen).
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