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VINTAGE : regels normale versie – 2 tot 4 spelers
Inleiding

Doel van het spel

Dit spel gaat over het maken van portwijn in de vallei
van de Dourorivier, het oudste afgebakende wijngebied
ter wereld. Dit unieke product verschilt van de gewone
tafelwijnen door de toevoeging van brandy in de fermentatiefase, wat toelaat wijnen te creëren met een lange
bewaartijd en een uitgesproken profiel.
In de verschillende soorten portwijnen staat een Vintage
port voor de best mogelijke kwaliteit, een product van
uitzonderlijke kwaliteit. In tegenstelling tot wat mensen
denken, betekent dit niet dat de wijn 20 jaar oud is, enkel
dat hij geproduceerd werd in een jaar met een uitzonderlijke kwaliteitsvolle oogst.

De speler met de meeste Vintage punten (afgekort VP)
op het einde van het spel is de winnaar.
Om VP’s te verkrijgen moeten de spelers portwijn verkopen. Maar eerst moeten we wijngoederen verwerven,
wijngaarden aanplanten, druiven oogsten en de wijn
transporteren naar de kelders in Vila Nova de Gaia, de
wijn laten rijpen en pas dan verkopen. Al deze acties
worden gesimuleerd op het spelbord.
De speler die een vloeiende ketting kan maken van productie, transport, rijping en verkoop van steeds meer en
betere kwalitatieve wijnen zal het spel winnen.

De commentaar in de gele vakken is NIET noodzakelijk om het spel te verstaan.
Hij geeft enkel wat informatie over de productie van portwijn wat nodig is om sommige regels volledig te begrijpen.

Spelmateriaal
1 spelregelboekje
4 scoremarkeerstenen

1 spelbord

64 “oogstkwaliteit” fiches
80 vaten portwijn
4 sets van 6 actiepionnen en
1 opzichter (het figuurtje)

12 vaten brandy

4 spelersborden

36 kaarten met
witte rand

9 groen “oogstbonus” fiches
(3 van elke
waarde)

1 dobbelsteen

4 Rabeloboten met
hun plastic houder

1 “eerste
speler” teken

4 sets van 3 wijngoedtegels

5 sets van 12 “wijngaard” blokjes
(elke kleur vertegenwoordigt een
druivensoort)

3 zwarte “oude wijngaard” blokjes
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Het spelbord en de spelersborden
In Vila Nova de
Gaia ontscheept
men de wijnvaten
in de kelders

De kaart toont het afgebakende Dourogebied en de 3 officiële deelgebieden : Baixo
(lage) Corge ; Cime (boven) Corgo en de
Douro Superior (boven Douro).

Voor elk deelgebied toont dit cijfer hoeveel vaten er per wijngoed
kunnen geoogst worden. Bijvoorbeeld elk wijngoed in de Douro
Superior produceert 4 vaten per oogst.
De behaalde VP score van elke speler
wordt bijgehouden op het scorespoor.
Deze grafiek toont hoe de spelers hun
wijnvaten en wijngoederen scoren op het
einde van het spel.
Elke deelgebied heeft 1 haven waar de
boten de wijnvaten die de wijngoederen
in dat deelgebied hebben geproduceerd,
kan inladen.
Spelers kiezen acties door hun actiepionnen en opzichten in deze actietabel te
plaatsen..

[ Deze zijde van het bord wordt gebruikt voor de normale regels ]
Wanneer een boot in Vila Nova de Gaia toekomt, worden de
wijnvaten ontscheept naar de kelder van de speler ofwel aan de
Tawny kant ofwel aan de Ruby kant. Elke oogst heeft zijn eigen
kolom en kan niet worden gemengd met andere oogsten, zelfs
niet indien ze dezelfde kwaliteitswaarde hebben.

De “oogstkwaliteit” fiches worden hier geplaatst.

Elk wijngoed
heeft 5 plaatsen
om blokjes te
plaatsen die aangeven welk soort
druif er verbouwd
wordt.

Dit is de aankoopwaarde van een
wijngoed. In dit
voorbeeld moet
de speler 4 VP
betalen om het
wijngoed aan te
schaffen.

Dit is de kwaliteitswaarde van
het wijngoed. Dit
beïnvloedt de
kwaliteit van de
oogsten van dit
wijngoed.

De wijngoedtegels worden over
de stippellijnen
gelegd.

Nadat ze gerijpt
hebben gaan de
wijnvaten naar de
opslagplaats.
De spelers leggen
hun oenoloogkaarten hier, nadat ze ze hebben
gebruikt.
Dit gebied bevat de wijnvaten die getransporteerd worden door de boot van de
speler. Elke boot kan tot 3 oogsten transporteren. Vaten uit verschillende oogsten
kunnen niet gemengd worden.

Spelers plaatsen hun vaten brandy hier.
Elke speler kan hoogstens 3 vaten brandy
hebben.
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Spelopstelling voor 4 spelers
[voor 2 en 3 spelers zie pagina 10 ]
De Rabeloboten starten het spel in Vila
Nova de Gaia.

De scoremarkeerstenen worden geplaatst
op 3 VP

Elke speler plaats één van zijn wijngoedtegels in de Baixo Corgo, samen met een
groen, geel en paars blokje. Dit duidt
aan dat dit wijngoed klaar is om wijn te
produceren.
De 9 groene “oogstbonus” fiches worden
omgedraaid, door elkaar gehaald en 7 ervan worden op het rondespoor gezet. De
overgebleven 2 stuks worden gedekt in de
doos teruggelegd. De eerste fiche wordt
nu omgedraaid om de oogstbonus van de
eerste ronde zichtbaar te maken.
De eerste en tweede speler starten met 1
actiepion minder dan de overige spelers.
Ze plaatsen deze actiepion op het 2° vak
van het rondespoor. Deze wordt hen
teruggegeven bij de start van de 2° ronde.

De spelers houden hun 2 overige
wijngoedtegels bij
de spelersborden.
Deze kunnen
geplaatst worden
tijdens het spel.
De kaarten worden geschud en 4 ervan worden open gelegd in
dit gebied. De stapel met de overgebleven kaarten wordt in het
gebied gelegd.

Elke speler plaatst 1 vat
brandy op zijn spelbord.

Elke speler zet
2 actiepionnen naast deze
wijngoedtegels.
De speler kan
de actiepionnen
enkel gebruiken
nadat hij de wijngoedtegel heeft
geplaatst.

De startspeler wordt willekeurig bepaald en krijgt het “eerste speler” teken. Het spel verloopt vervolgens in klokwijzerzin. In het
bovenstaande voorbeeld speelt de gele speler eerst, gevolgd door grijs, wit en oranje. In de eerste beurt hebben de eerste 2 spelers elk 3
actiepionnen en hun opzichter, terwijl de derde en vierde speler 4 actiepionnen en hun opzichter hebben. In de volgende beurten hebben ALLE spelers 4 actiepionnen en hun opzichter.
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Een spelronde
Doel van dit stukje is om een algemeen beeld te geven
van hoe een spelronde zich ontwikkelt. Tracht de acties
die de spelers doen niet te begrijpen. De details hierover
worden uitgelegd vanaf pagina 5. Deze pagina geeft het
overzicht van de start van een ronde en de eerste beurt
van de spelers. De volgende pagina legt uit wat moet

gedaan worden op het einde van een ronde d.i. Wanneer alle spelers hun actiepionnen en opzichter geplaatst hebben en klaar zijn om aan de volgende ronde
te beginnen. Nadat je alle regels gelezen hebt, keer dan
even terug naar deze pagina omdat het je zal helpen bij
de start van een spel.

RONDE 1 :
eerste beurt voor ALLE spelers
Bij het begin van de eerste ronde
wordt de eerste groene oogstbonus omgedraaid om de oogstbonus voor ronde 1 aan te geven.

1
De gele speler begint het spel
en wenst te oogsten. De speler
plaatst daarom een actiepion
in de kolom “oogst” van de
actietabel in het cirkeltje met
het nummer 1. De speler plaatst
zijn vat brandy in de algemene
voorraad en plaatst 2 wijnvaten
op zijn wijngoed.

Bij lottrekking werd speler 1, de gele speler, startspeler. De grijze gaat tweede. Daarom krijgen beiden deze ronde maar 3 actiepionnen en de opzichter. Hun vierde actiepionnen ligt op vakje 2 van het oogstbonusspoor. Bij
de start van de tweede ronde krijgen de spelers deze vierde actiepion terug.

2
De grijze speler plaatst
een actiepion op de kolom “kaart” en neemt
de gewenste kaart.

3
De witte speler wenst
als eerste aan de beurt
te komen in de volgende ronde. Hij plaatst
daarom zijn actiepion
op “1” en ontvangt
van de gele speler de
startspelersfiche.

De bijkomende
wijngoedtegels en
actiepionnen die de
spelers in de loop
van het spel kunnen plaatsen.
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De oranje speler wenst ook te
oogsten, net als de gele speler.
Omdat de “1” cirkel in de kolom
“oogst” reeds bezet is, moet de
oranje speler nu 2 actiepionnen
op het cirkeltje “2” plaatsen.
Hij plaatst zijn vat brandy in de
algemene voorraad en plaatst 2
wijnvaten op zijn wijngoed.
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Einde van ronde 1
klaarzetten voor ronde 2
De “oogstbonus” fiche voor
ronde 1 wordt omgedraaid
en de oogstbonus voor ronde
2 wordt opengedraaid. De
actiepionnen die hier op stonden worden aan de spelers
terug gegeven.

Alle nog openliggende kaarten
worden afgeruimd en vervangen
door 4 nieuwe opengedraaide
kaarten.

De spelers nemen hun actiepion(nen) en
opzichter terug van de actietabel. Alle spelers
hebben nu 4 actiepionnen en een opzichter.

Ronde 2 kan nu starten. De witten speler heeft de
startspelersfiche en start de ronde.

Spelrondes en actietabel
In elke ronde spelen de spelers in klokwijzerzin. Tijdens
zijn beurt kan een speler maar voor 1 actie kiezen, door
zijn actiepion of opzichter te plaatsen op een leeg veld in
de actietabel en deze actie vervolgens uit te voeren.

Een ronde eindigt wanneer alle spelers hun actiepionnen en opzichter geplaatst hebben of gepast hebben.

BELANGRIJK : een actie mag maar gekozen worden als
de speler ze ook kan uitvoeren. Bijvoorbeeld een speler
De actietabel duidt de mogelijke acties aan. Er zijn cirkels zonder wijnvaten in zijn kelder kan de actie “rijpen en
verkopen” niet uitvoeren.
voor elke actie. Het cijfer in de cirkel geeft aan hoeveel
actiepionnen de speler in deze cirkel moet plaatsen om
zijn actie uit te voeren. Indien alle cirkels in een kolom
De oranje speler kan geen
bezet zijn, kan deze actie niet meer gekozen worden.
2 acties in dezelfde beurt
(kijk op pag. 10 “trekken en spelen van kaarten” voor
uitvoeren. In dit geval plant de
eventuele uitzonderingen op deze regel”.)
De opzichter kan gebruikt worden om een beschikbare
actie te kiezen (met uitzondering van varen) met het
voordeel gelijk welk aantal actiepionnen te vervangen.
(de opzichter is gelijk aan het benodigde aantal actiepionnen om deze actie uit te voeren).

oranje speler dus de purperen
wijnsoort in zijn wijngaard of
opteert hij ervoor wijn te rijpen
en te verkopen.
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Een wijngoed kopen
Een speler kiest deze actie om een wijngoed te
kopen. De speler legt vervolgens één van zijn
wijngoedtegels op een open gebied binnen de
stippellijnen. Hij trekt vervolgens het aantal
aangegeven VP punten af van zijn score.

In deze ronde hebben ALLE spelers ervoor gekozen om een wijngoed te kopen. Ze hebben hiervoor actiepionnen of hun opzichter
gebruikt, behalve de grijze speler die een kaart gebruikt heeft.
Deze speler plaatst de kaart hier om te onthouden dat hij deze
ronde deze actie niet meer mag uitvoeren.

Wanneer hij een wijngoed koopt krijgt de speler 1 bijkomende actiepion en plaats hij deze bovenop de “oogstbonus” fiche van de volgende ronde. Wanneer die ronde
start, krijgt hij de actiepion.
BELANGRIJK : elke speler kan per ronde maar 1 wijngoed aanschaffen.

Dit symbool herinnert de spelers eraan dat ze de actie “oogsten”
en “een wijngoed kopen” deze ronde niet meer kunnen gebruiken.

Een wijngaard aanplanten
Op een wijngoed kan er enkel geoogst worden als er
druiven zijn aangeplant d.w.z. Als er minstens 3 soorten
druiven aanwezig zijn. In een wijngoed kunnen er geen 2
wijngaarden zijn die hetzelfde soort druif kweken d.w.z.
Alle blokjes moeten van een verschillende kleur zijn.
Om een wijngaard op een wijngoed te planten, kiest de
speler een van de vier plantacties en hij plaatst dadelijk
bovenaan zijn wijngoed een blokje van de corresponderende kleur. Als een wijngoed 5 wijngaarden heeft, dan
verhoogt de kwaliteit van de wijngaard met 1.Dit doet
men door bovenop de aanduiding van de kwaliteit van
het wijngoed een “oogstkwaliteit” fiche te leggen met het
benodigde getal.
Een oude wijngaard (zwart blokje) mag enkel gebouwd
worden in het Cima Corgo deelgebied en dit maar
eenmaal door 1 speler per ronde. Als een oude wijngaard wordt aangeplant, dan stijgt de kwaliteit van het
wijngoed met 1. zelfs als het wijngoed nog niet is beplant
d.w.z. Zelfs als het minder dan 3 wijngaarden heeft. Voor
de rest worden de zwarte blokjes gebruikt op dezelfde
manier als de andere gekleurde blokjes.
Indien en wijngoed 5 wijngaarden heeft, waarvan er
1 een oude wijngaard is, dan stijgt de kwaliteit van het
wijngoed met 2 (1 voor de oude wijngaard en 1 voor
de 5 wijngaarden). De spelers kunnen de blokjes niet

opsparen voor volgende rondes, ze moeten dadelijk op
een wijngoed geplaatst worden. Blokjes kunnen ook niet
tussen de wijngoederen verwisseld worden.
Het wijngoed van de gele speler
kan nog niet geoogst worden,
omdat het nog maar 2 wijngaarden heeft. Omdat het wijngoed
in Cima Corgo ligt, kan het een
oude wijngaard bevatten en daardoor de kwaliteit optrekken tot 6.
Het wijngoed van de grijze speler
(ook in Cima Corgo) heeft reeds 5 wijngaarden. Omdat één ervan
een oude wijngaard is wordt de kwaliteit opgetrokken van 5 naar 7.

De oranje speler kiest voor de “een gele of witte wijngaard aanplanten” actie, door een van zijn actiepionnen in deze kolom te plaatsen
en neemt 1 geel blokje (de Tinta Barocasoort). De speler moet
EEN van beide soorten kiezen, Indien hij ook de witte soort (Tinta
Roriz) wenst aan te planten, moet hij opnieuw deze actie kiezen in
een latere beurt.
There are over 80 Er zijn meer dan 80 verschillende druivenrassen, maar de 5 varieteiten welke in het spel gebruikt worden, zijn de meest gebruikelijke om portwijn
te maken. De oude wijngaarden verbeelden die wijngaarden die reeds meer dan
70 jaar oud zijn en die en grote kwaliteit toevoegen aan de portwijn.
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Oogsten
Wanneer spelers deze actie
uitvoeren kunnen ze al hun
wijngoederen tegelijkertijd
oogsten. Elk wijngoed kan
portwijn, brandy of beiden
oogsten. Om portwijn te oogsten is het noodzakelijk om brandy
te gebruiken. Elke speler kan maximaal EENMAAL per ronde oogsten.
Indien een speler portwijn wenst te oogsten, dan moet hij beschikken over een
vat brandy dat hij terug in de algemene
voorraad plaatst. Het betreft 1 vat brandy
per geoogst wijngoed, ongeacht het aantal
vaten portwijn dat per wijngoed wordt
geoogst.

Indien een wijngoed enkel brandy oogst, dan wordt het
aantal vaten zoals aangeduid bij het deelgebied dadelijk
op het spelersbord geplaatst. Een speler kan niet meer
dan 3 vaten brandy opslaan op zijn spelersbord. Het teveel aan vaten gaat terug naar de gezamenlijke voorraad.

Als een wijngoed is geoogst, dan wordt
het overeenkomstige aantal vaten op
het wijngoed geplaatst. In dit geval heeft
de speler zijn wijngoed in Cima Corgo
geoogst en plaats hij 3 vaten op het wijngoed.

De speler legt op deze vaten een
“oogstkwaliteit” fiche
met het getal dat overeenkomt
met de som van de
kwaliteit van het wijngoed
+
“de oogstbonus” fiche.
In dit geval dus 6 = 5+1
Het vat brandy wordt teruggeplaatst in de algemene voorraad.

In dit geval kiest de speler ervoor om enkel brandy te oogsten in
zijn wijngoed in het Douro Superio gebied. Elk wijngoed in dit
deelgebied oogst 4 vaten, maar vermits de speler maar 3 vaten kan
opslaan, worden deze op het spelersbord gezet en het overige vat
gaat naar de algemene voorraad.

BELANGRIJK : hoewel de vaten brandy worden opgeslagen op het spelersbord, wil dit niet zeggen dat ze zich
in Vila Nova de Gaia bevinden. Spelers moeten nooit de
vaten brandy transporteren, ze staan automatisch ter beschikking voor gelijk welk wijngoed van de speler waar
de portwijn in een volgende ronde wordt geoogst.

Een wijngoed kan tegelijkgertijd portwijn en brandy oogsten. Het aantal vaten dat geoogst wordt is afhankelijk
van het maximaal te oogsten aantal vaten in dit deelgebied. Zelfs indien slechts 1 wijnvat wordt geoogst, moet
een voorafgaandelijk opgeslagen vat brandy gebruikt
worden om te oogsten en in de algemene voorraad worden teruggelegd.
Een speler KAN NIET een juist geoogst van brandy
gebruiken om tegelijkertijd portwijn te oogsten.

De vaten portwijn die op een wijngoed geoogst worden
kunnen NOOIT - noch gedurende transport, noch
gedurende rijping – gescheiden worden of gemengd worden met andere vaten portwijn van andere oogsten, zelfs
indien ze dezelfde kwaliteit zouden hebben. Een wijngoed kan enkel worden geoogst indien er geen portwijn
vaten meer aanwezig zijn. Indien er nog portwijnvaten
van een vorige oogst aanwezig zijn, dan moeten deze
eerst op de boot worden geladen alvorens dit wijngoed
opnieuw kan oogsten.
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Varen
Elke speler beschikt over
een boot in zijn kleur. Deze
boten transporteren de vaten
portwijn tussen de wijngoederen en en kelders in Vila
Nova de Gaia.
Om te varen dient een speler een of
meer actiepionnen in de cirkel van
zijn boot te zetten en voert evenveel
bewegingen uit met de boot. De opzichter kan voor deze
actie NIET gebruikt worden.
Indien spelers hun boot in een latere beurt nogmaals
wensen te verplaatsen, dan dienen ze bijkomende actieElk spelersbord
heeft een gebied
met een Rabelo booticoon.
Opgedeeld in 3
vakken. Dit laat
het schip toe om tot 3 verschillende oogsten in eenmaal
mee te nemen. Stroomopwaarts telt elke beweging naar
een volgende haven mee. Een boot kan tijdens de door-

pionnen bij de reeds aanwezige pionnen te plaatsen.
Naast de Vila Nova de Gaia haven heeft elk deelgebied
1 haven dat alle wijngoederen van dat gebied bedeelt. In
elke haven kunnen meerdere boten aanleggen.

tocht in een haven laden of ontladen. Stroomafwaarts is
er maar 1 beweging, ongeacht het aantal havens dat de
boot aandoet, waar het ook vaten mag laden.

Een boot hoeft niet te bewegen om vaten te laden vanuit
de wijngoederen, het volstaat om in de desbetreffende
haven te staan en beschikbare ruimte te hebben.
Dit symbool herinnert de spelers eraan dat ze de
opzichter voor deze actie niet kunnen gebruiken.

Wanneer een boot in de haven van Vila Nova de Gaia
aankomt, worden de vaten overgebracht naar de kelders op het spelersbord. Op de “Ruby” en/of “Tawny”
vakken (kijk naar de actie “rijpen en verkopen” om de
verschillende mogelijkheden te begrijpen. ) Een kelder
kan op gelijk welk ogenblik tot 4 oogsten bevatten. Bijkomende oogsten moeten op de boot blijven tot er ruimte
vrijgemaakt wordt in de kelder.

De boot van de gele speler bevindt zich in Baixo Corgo. Als hij
oogst plaatst hij de wijnvaten van het deelgebied waarin zijn
wijngoed ligt dadelijk vanuit zijn wijngoed op de boot. Wanneer
de speler de actie “varen” kiest, dan gebruikt hij 2 actiepionnen om
eerst de boot stroomopwaarts te bewegen naar de volgende haven,
waar hij de vaten laadt van dat wijngoed om vervolgens terug te
keren naar Vila Nova de Gaia.
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Rijpen en verkopen
Om deze actie uit te voeren moeten de spelers
vaten in hun kelder liggen hebben. De actie is van
toepassing op ALLE vaten. De speler gooit de
dobbelsteen. Voor elke oogst wordt het gegooide
getal opgeteld bij de kwaliteit van de oogst en het
bekomen getal duidt de categorie aan in het magazijn (elk met een spreiding aan waarden) waar de
vaten die geoogst werden naar toe worden gebracht.
Als het beschikbare aantal plaatsen in het magazijn voor
een categorie op zijn, worden de volgende vaten verplaats
op de op één na hoogste categorie. De Vintage categorie
kan maar bereikt worden door een kaart uit te spelen
(zie pag. 11). De oogstkwaliteitsfiches worden terug in de
algemene voorraad gelegd.

Wanneer een boot aankomt in
de haven van Vila Nova de Gaia,
worden de vaten van elke oogst
in een van de 4 beschikbare kolommen van de kelder geplaatst.
Er zijn 2 kolommen voor Ruby
wijn en 2 voor Tawny. Alle vaten
van dezelfde oogst gaan in dezelfde kolom, die leeg moet zijn.

Moeten de vaten
geplaatst worden in
de Ruby en Tawny
kolommen van de
kelder? Ruby wijnen brengen meer
VP op, maar het is
moeilijker om er de hoogste
kwaliteitscategorie met te
bereiken, waarbij je zelfs een
kaart moet gebruiken om
de top Vintage categorie te
bereiken. Tawny wijnen
brengen minder VP op, maar
het is makkelijker om er de
hoogste kwaliteitscategorie
in te bereiken.

De speler gooit 3 met de dobbelsteen.

2

Deze rubywijn krijgt een kwaliteit van
10 (7 + 3), wat overeenkomt met de LBV
categorie : 2 vaten worden hier geplaatst
maar het derde vat wordt 1 categorie lager
geplaatst.

Tenslotte resulteerde deze oogst
in een wijn van
categorie 7 (4 +
3). Deze vaten
worden geplaatst
in de Ruby
Reserva categorie
(kwaliteitsgebied
6 tot 9).
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De wijn van deze
oogst bekwam
een kwaliteit van
9 (6 + 3) wat overeenkomt met de
categorie Tawny
10/20/30/40 jaar.
3 vaten worden
hier opgeslagen
en de rest in de
categorie daaronder.

Nadat alle vaten in de kelder gerijpt hebben en naar het magazijn
verplaatst zijn, worden de VP voor alle volledige categorieën
opgeteld en schuift de scoremarkeersteen van de speler vooruit
op het scorespoor. De gescoorde vaten zijn verkocht d.w.z. Ze
komen terug in de algemene voorraad.
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Met deze verkoop heft de speler 2+3+3 VP = 8 VP bekomen.
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De onderste rij plaatsen in het Ruby en
Tawny magazijn kunnen een onbeperkt
aantal vaten bevatten. Op het einde van
de actie brengt elke set van 4 Ruby of 5
Tawny vaten 1 VP op en wordt teruggelegd in de algemene voorraad.

De categorie met
nog beschikbare
plaatsen brengt
geen punten
op. Deze vaten
blijven in het
magazijn tot er andere vaten gerijpt
zijn en de open
vakken in deze categorie opgevuld
worden.

Er zijn 4 families van portwijnen : Ruby en Tawny (de rode portwijnen), wit en
rosé. Alleen de eerste 2 types komen voor in dit spel, omdat ze de portwijn zo
beroemd hebben gemaakt. Het is door deze Ruby en Tawny portwijnen (en in het
bijzonder de hogere categorieën Vintage en Colheita, dat men het genie erkent
van diegenen die in de Douro vallei een wereldwijd gekend uniek product maken.
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Startspeler worden
Bij het begin van het spel kiezen de spelers een
willekeurige startspeler. Die speler krijgt het “eerste speler” teken en behoudt dit tot een speler deze actie
kiest. Wanneer dat gebeurt, krijgt deze speler het “eerste
speler” teken en begint hij de volgende ronde tot iemand
anders weer deze actie kiest.

De actie kan maar gekozen worden
door 1 speler per ronde. De speler
die dit teken heeft kan deze actie
opnieuw kiezen om er zeker van te
zijn dat hij de startspeler blijft in de
volgende ronde.

Dit teken duidt aan
wie de startspeler
is. Nadien wordt
er in klokwijzerzin
gespeeld.

Kaarten trekken en spelen
Het spel bevat een boek van 36 kaarten. Wanneer spelers voor deze actie kiezen kunnen ze
een kaart nemen of een kaart spelen, waarbij ze
de acties die de kaart aangeeft, uitvoeren. Elke
kaart wordt uitgelegd op pag. 11.
Het spel begint met 4 kaarten die opengelegd worden in
deze actieruimte. Gedurende de ronde worden genomen
kaarten niet vervangen. Kaarten die er op het einde van
de ronde nog liggen worden op de aflegstapel gelegd en 4
nieuwe kaarten worden opengedraaid. Als de trekstapel
op is, wordt de aflegstapel geschudt en doet deze opnieuw dienst als trekstapel. Spelers mogen niet meer dan
2 kaarten op hand hebben. Indien een speler 2 kaarten
op hand heeft en toch voor deze actie opteert, moet hij
eerst een kaart ongebruikt op de aflegstapel leggen alvorens hij een nieuwe kaart mag nemen.

De trekstapel wordt gedekt hier neergelegd.
De gebruikte
(d.w.z. Afgelegde
en gespeelde)
kaarten worden
hier open afgelegd.

Om een kaart te bekomen plaatst een speler een actiepion of zijn
opzichter hier op een lege cirkel en neemt een van de 4 openliggende kaarten of trekt de bovenste gedekte kaart van de trekstapel. Om de kaart te spelen en van het effect gebruik te maken,
dient de speler deze actie opnieuw te kiezen in een volgende beurt
van deze of een andere ronde.

Regels voor 2 of 3 spelers

Einde van het spel

Bij 3 spelers begint het spel met slechts
3 wijngoederen in de Baixo Corgo, elk
rijp om te oogsten. Alleen de eerste
speler begint met 3 actiepionnen en de
opzichter. De cirkels met een groene
achtergrond op de actietabellen MOGEN NIET gebruikt worden.
Bij 2 spelers begint het spel met maar
2 wijngoederen. Allen de eerste
speler begint met 3 actiepionnen en
de opzichter. De cirkels met groene
en bruine achtergrond
MOGEN NIET gebruikt
worden.

Het spel eindigt in de 7° ronde, wanneer geen speler meer kan of wil spelen.
Bij de VP welke de speler tijdens het spel bekwam worden volgende VP opgeteld :
1 VP voor elke 4 portwijnvaten die hij bezit (onafgezien of ze zich
bevinden in de boot, kelder magazijn of op het wijngoed).
De aanschafwaarde van elk van de beplante wijngoederen d.w.z.
Met ten minste 3 wijngaarden (onafgezien of een ervan een oude
wijngaard is of niet).
1 VP voor elk wijngoed waarop 5 wijngaarden zijn aangeplant.

In geval van gelijke stand wint de speler met de meeste wijngoederen. Indien
er nadien nog een gelijke stand is, wint de spelers wiens opgetelde waarden
van wijngoedkwaliteit het hoogste is. Indien er dan nog gelijke stand is,
wordt de overwinning gedeeld.

11
Een wijngoed kopen
De speler kan de actie oogsten gebruiken indien hij
deze tijdens deze ronde nog niet gebruikt heeft met 1
verschil : de speler gebruikt 1 vat brandy voor ALLE wijngoederen (in plaats van 1 vat brandy voor elk wijngoed).
De speler plaatst deze kaart op het vak
met de kleur van de speler in het actiegebied om hem eraan te herinneren dat hij
deze actie in deze ronde niet meer mag
doen.

Oogsten
De speler kan de actie oogsten gebruiken indien hij
deze tijdens deze ronde nog niet gebruikt heeft met 1
verschil : de speler gebruikt 1 vat brandy voor ALLE wijngoederen (in plaats van 1 vat brandy voor elk wijngoed)
De speler plaatst deze kaart op het vak
met de kleur van de speler in het actiegebied om hem eraan te herinneren dat hij
deze actie in deze ronde niet meer mag
doen.

3 wijngaarden planten
De speler plant 3 wijngaarden (geen oude wijngaarden) op wijngoederen naar zijn keuze. De speler
MAG GEEN wijngaarden houden voor later gebruik.
Oogsten +2 wijnvaten
De speler voegt 2 wijnvaten toe aan één van zijn wijngoederen waar zich reeds vaten bevinden.
Vrije keuze
De speler voert gelijk welke actie uit behalve “een
oude wijngaard planten”; “varen” of “eerste speler
worden”.
De kaart kan gebruikt worden om te
“oogsten” of “een wijngoed aan te kopen”
indien de speler deze actie in deze ronde
nog niet heeft uitgevoerd. Indien hij deze
actie uitvoert, moet de kaart in het aflegvak gelegd worden om de speler eraan te
herinneren dat hij deze actie niet meer
mag uitvoeren in deze ronde.

Oenoloog bonus
De speler bekijkt een door hem gekozen “oogstbonus” fiche die nog gesloten ligt , zonder deze aan de
anderen te laten zien en legt zijn kaart dan rechts van zijn
spelersbord. De speler mag nu tot het einde van de lopende
ronde, na elk rijpingsproces, alle vaten in zijn magazijn 1 categorie verhogen (indien er hiervoor ruimte is). Met deze kaart
kan je wijn de Vintage kwaliteit laten behalen.

Een vat RUBY vintage verkopen
Een speler verplaats één vat Ruby wijn uit gelijk welke
categorie dadelijk op de vintage plaats in het magazijn, krijgt 4 VP en legt het vat vervolgens bij de algemene
voorraad.

2 vaten Tawny Colheita verkopen
Een speler verplaats TWEE vaten Tawny Colheita
wijn uit gelijk welke categorie dadelijk op de vintage
plaatsen in het magazijn, krijgt 4 VP en legt de vaten vervolgens bij de algemene voorraad.

Varen
Een speler mag tot 4 vakken “varen”.

+1 vat rijpen
De speler voert de “rijpen en verkopen” actie uit met
één verschil : alvorens te verkopen plaatst de speler
één vat uit de algemene voorraad op gelijk welke vrije plaats
in zijn magazijn, maar niet in de categorieën boven diegene
waarin er geen wijnvaten zijn

+1 kwaliteit rijpen
De speler voert de “rijpen en verkopen” actie uit met
een verschil : hij telt één op bij de worp van de dobbelsteen.
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Tactiek voor een beter spelverloop
BEHEER DE BRANDY
Pas er voor op dat je niet zonder brandy komt te zitten. Als je oogst, probeer dan wat wijn en wat brandy te oogsten om ervoor te zorgen dat je in de
volgende ronde opnieuw wijn kan oogsten. Dit is zeker belangrijk als in de
volgende ronde de oogstbonus +2 bedraagt, de grootst mogelijke bonus.
PRODUCEER VOORTDUREND
Tracht ELKE ronde te oogsten. Nog meer dan de kwaliteit in de kwantiteit
van de geoogste vaten bepalend om te winnen. Een voortdurende productie
van portwijn verzekeren zet je goed op weg naar de overwinning.
VERHOOG DE OOGSTCAPACITEIT
Verhoog je oogstcapaciteit zo snel mogelijk. De enige mogelijkheid om dit te
doen is door wijngoederen te verwerven. Als je er in ronde I reeds eentje kan
kopen, des te beter. Dit zal je helpen om je voorraad brandy vaten beter te
beheren en je acties efficiënt uit te voeren met steeds hogere kwantiteit aan
wijnvaten.
VERHOOG DE KWALITEIT VAN DE WIJNGOEDEREN
Verhoog de kwaliteit van je wijngoederen door 5 wijngaarden en/of een oude
wijngaard (in het geval van het wijngoed in Cima Corgo) aan te planten. Dit
zal je in staat stellen om een hogere categorie te bereiken na het rijpingsproces waardoor je meer VP’s krijgt bij verkoop.

Erkenningen:
Verena en Dirk Niepoort. Dank om in dit project te geloven en om er een waardevolle
bijdrage aan te leveren.
Manuel en pires da Silve, wijnmaker, Dank om
je kennis te delen en om me de porto wijncultuur
te leren kennen.
Dank aan alle testspelers, ze hebben dit spel
verbeterd door aanpassingen aan te
bevelen: Bernardo Teixeira de Abreu; Maria
João Teixeira de Abreu; Tiago Cordovil; Mário
Ramirez; Juan Gonçalves; Cristina Bettencourt; Renato Andrade; Miguel Gonçalves; Carlos Ferreira; Paulo Soledade, Nuno Sentieiro,
Luís Costa, Miguel Marques; Luís Batista;
Nuno Campilho; Pedro Coelho; Diogo Charters Monteiro; Rodrigo Trocado; António Sousa
Lara; Vasco Morais David; Frederico Herédia;
Francisco Melo Rêgo; Miguel Garcia Pulido;
Carlos Tomás; Tiago Duarte; André Monteiro;
João Cavaco; Pedro Assunção; João Peleteiro;
José Bessa; Michel Wermelinger.
At LeiriaCon 2011: Vital Lacerda, Miguel
Barreiro; João Leal; Tibério Soares; Ricardo
Trindade; Teresa Trindade; David Pontes;
Alexandre Gonçalves; Luís Duarte; Michele
Mura; Marina Montali.
In Portugal zijn er verschillende gemeenschappen van mensen die houden van bordspellen en
die op geregelde basis bijneenkomsten organiseren die open staan voor iedereen. Wat volgt zijn
enkele voorbeelden:
www.spielportugal.org
www.abreojogo.com
www.jogoeu.wordpress.com
Noot: Deze gemeenschappen werken geheel onafhankelijk
van Mesaboardgames. De inhoud van hun sites is dan ook
geheel hun verantwoordelijkheid.

KIES AL EERSTE KAARTEN
Kaarten kunnen een grote hulp betekenen. Als eerste spelen is zeer belangrijk omdat het je de mogelijkheid geeft de beste van de 4 openliggende
kaarten te kiezen.
GEBRUIK VAN DE OPZICHTER
Tracht de ronde te plannen zonder je opzichter te gebruiken. Hij zal zeer
nuttig worden op het einde van de ronde wanneer je een actie wenst uit te
voeren die veel actiepionnen vergt. Je kan hem bijvoorbeeld gebruiken om te
oogsten : normaal oogsten alle spelers tijdens een ronde waardoor deze actie
zeer duur kan worden indien je je opzichter niet hebt overgehouden.
KIJK NAAR WAT ANDERE SPELERS DOEN
Bekijk de toestand van de andere spelers alvorens je beurt te spelen. Als je
bijvoorbeeld de enige bent met vaten in je kelder, zal niemand onmiddellijk
de actie “rijpen en verkopen uitvoeren” . Je kan deze actie dus sparen om
later in de ronde uit te voeren omdat het je toch niets meer zal kosten.

Grafische vormgeving door Gil d’Orey, dankzij
de fantastische hulp van Né Santelmo:
www.coisasassim.com.
Niepoort insert by Né Santelmo.
Illustraties door Gil d’Orey: de illustraties op
het spelbord zijn gebasseerd op een kaart van de
Douro regio door Filipe Alves:
fi lalves.blogspot.com
Foto op de speldoos door Rita Bursemester
en gelicenceerd door Niepoort. Foto’s op het
spelbord van Niepoort’s foto-database.
Nederlandse vertaling door D’Hondt Ellen en
Ben Verhaevert.
Voor zaken betreffende dit spel graag contact
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