
5 - 99 jaar

2 tot 4 Spelers 

Inhoud: 55 kaarten: 4 x 6 = 24 schepen-kaarten, 
20 goudstukken-kaarten, 8 piraten-kaarten, 3 
kanonnen-kaarten.

Doel van het spel: Als eerste een schip in een 
bepaalde kleur samenstellen. 

Voorbereiding van het spel: Schud de kaarten 
en leg ze met de afbeelding naar beneden op een 
stapel in het midden van de tafel.

Verloop van het spel: Er wordt met de klok mee gespeeld. 
De jongste speler trekt een kaart en toont deze aan de andere 
spelers. Gedurende het hele spel zijn de spelers verplicht om 
minstens één keer een kaart te trekken (behalve wanneer ze 
een kaart kopen); daarna kunnen ze besluiten om nog een 
kaart te trekken of te passen ...
Er zijn 4 mogelijkheden bij het trekken van een kaart:
-  De speler trekt een schepen-kaart: als de speler nog geen 

schip aan het bouwen is, legt hij deze voor zich neer en moet 
hij een schip samenstellen in de kleur van de getrokken kaart 
(tenzij een andere speler al een schip in die kleur aan het 
bouwen is). In de volgende ronden kan hij met behulp van 
alle schepen-kaarten in deze kleur, zijn schip samenstellen.  
De schepen-kaarten in de andere kleuren legt hij rechts van 
zich neer (hij kan ze later weggooien of laten kopen). Nadat 
de speler een schepen-kaart heeft getrokken, mag hij weer 
een kaart trekken.

-  De speler trekt een kanonnen-kaart: hij legt deze kaart 
rechts van zich neer en mag weer een kaart trekken.
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-   De speler trekt een goudstukken-kaart: hij legt deze kaart 
rechts van zich neer en mag weer een kaart trekken.

-  De speler trekt een piraten-kaart: dat is pech hebben! De 
speler legt 3 kaarten uit zijn spel (goudstukken, delen van 
het schip van de andere spelers of van zijn eigen schip!)  + 
de piraten-kaart naast de stapel. Als hij minder dan 3 kaarten 
over heeft, geeft hij alle resterende kaarten terug. Als de 
speler een kanonnen-kaart heeft, kan hij die gebruiken om 
de piraat te counteren door de piraten-kaart + de kanonnen-
kaart naast de stapel te gooien, en zonder 3 van zijn kaarten 
weg te gooien. Nadat de speler een piraten-kaart heeft 
getrokken, mag hij geen nieuwe kaart meer trekken en is de 
volgende speler aan de beurt.

Een kaart kopen: met een goudstukken-kaart kan de speler 
een schepen-kaart kopen bij een tegenspeler om zijn eigen 
schip af te bouwen (3 goudstukken-kaarten in ruil voor een 
schepen-kaart). 
-  Als de speler besluit een schepen-kaart te kopen, trekt hij 

tijdens deze beurt geen kaart. 
-  Er mag per beurt slechts één kaart worden gekocht.
-  De tegenspeler mag niet weigeren een schepen-kaart te 

verkopen.
-  Een speler kan alleen een schepen-kaart in zijn eigen kleur 

kopen.

Als de stapel op is, worden alle kaarten geschud en hiervan 
weer een nieuwe stapel gemaakt. 

Wie is de winnaar? Degene die als 
eerste een compleet schip (6 kaarten 
in dezelfde kleur) heeft gebouwd 
wint het spel. 
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Een spel van Grégory Kirszbaum 
en Alex Sanders.
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