Blauhúster Merke Spul
Het beruchte gezelschapsspel

2020

Beste mensen,
Na een goed geslaagde 146ste editie van de Blauhúster Merke, ging de Merke
Commissie vol goede moed de herfst in om de volgende Merke te bespreken.
Hoofdlijnen werden besproken en eigenlijk direct waren wij het eens over de
meeste zaken. Dat beloofde een rustig voorjaar te worden!!
Tijdens de jaarwisseling hoorden wij iets over COVID-19, het coronavirus. Het
begin van vele onzekerheden in ons leven. Gevolg: annuleringen, sluitingen,
thuiswerken etc. Na de toespraak van minister-president Rutte hebben wij
besloten om de Merke een jaar op te schuiven. Excuus dat wij nu de traditie
doorbreken: Blauhúster Merke, elk jaar op de 3de donderdag na de 1ste zondag
in augustus. Maar, wij proberen er in 2021 wel te zijn met een spetterend
programma!!
Door de sluiting van school, heeft de juf van groep 6 iedereen een opdracht
gegeven om thuis uit te werken. Zo heeft Mette een Blauhúster Monopoly
gemaakt. Alle straten en andere gebouwen etc. heeft zij verwerkt op een eigen
gemaakt bord. Klasse Mette!! Zie verhaal in Nijsbrief Blauhús editie Simmer
2020. De Merke Commissie mocht dat verder uitwerken. De plaatselijke
bedrijven en instellingen hebben hier massaal op gereageerd. Resultaat: Een
professioneel bordspel.
De merkecommissie van Blauhús wenst jullie veel plezier met het Blauhúster
Merke Spul.
Simon Bakker
Blauhúster merke

Spelregels Blauhúster Merke Spul
Inhoud
Speelbord, spelregelboekje, 6 pionnen, 46 kanskaarten, 31 eigendomskaarten,
1 dobbelsteen en 1 pak Blauhúster ponden (30 stuks elk soort).

Verdeling Blauhúster ponden
Elke speler begint met:
Waarde geld
5
10
20
50
100
200
500

2 Spelers
4x
5x
4x
5x
5x
1x
1x

3 Spelers
4x
5x
4x
5x
4x
1x
1x

4 Spelers
4x
5x
4x
4x
3x
1x
1x

De valuta is Blauhúster Pond en wordt weergegeven met het teken:
De bankier
Spreek samen af wie de bankier wordt. Het is belangrijk dat de bankier zijn
eigen geld en bezittingen apart houdt van de spullen van de bank.
De bank:




Beheert al het geld en de onverkochte Eigendomsbewijzen
Betaald salarissen en andere inkomsten aan spelers
Int betalingen en boetes van spelers aan de bank

Merke-logo Frysk hynder
Het Merke-logo met het Fryske hynder op het spelbord, kenmerkt de pot. Bij
aanvang van het spel stopt de bank 25 in de pot.
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Zo werkt het spel!

Hoe kan ik winnen?
Zorg dat jij als enige speler overblijft als alle andere spelers failliet zijn. Dit doe
je door straten, dorpen of bijzondere plekken te kopen en andere spelers
huur/tol te laten betalen als ze op jouw eigendommen komen. Verzamel een
groep van 2 of 3 eigendommen die samen onder één verdubbelaar vallen om
meer huur/tol te kunnen vragen.
Indien er geen winnaar is na 1 uur spelen, dan stopt het spel automatisch. De
spelers die nog niet failliet zijn gegaan tellen al het geld inclusief de
aankoopwaarde van de bezittingen bij elkaar op. Degene met het meeste
vermogen (geld + waarde van de eigendommen) heeft gewonnen.
Wie mag beginnen?
Elke speler gooit met één dobbelsteen. Wie het hoogst gooit mag beginnen.
Als je aan de beurt bent
1. Gooi de witte dobbelsteen
2. Verplaats je pion met de klok mee het gegooide aantal vakjes over het
bord
3. Afhankelijk van het vakje waarop je eindigt, zul je dingen kunnen
doen. Zie ‘waar ben je geëindigd?’
4. Als je pion door het verplaatsen op of over start komt, krijg je 200
van de bank
5. Als je klaar bent met het verplaatsen en eventuele acties geef je de
dobbelsteen aan de speler links van je.
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HELP! Ik zit in de schulden!
Als je de bank of een andere speler meer geld schuldig bent dan je hebt, moet
je aan geld komen door eigendomsbewijzen te verkopen aan een medespeler
of de bank. Je mag zelf bepalen aan wie de eigendomsbewijzen worden
verkocht: de bank of een medespeler. Denk hier goed over na voordat je een
keuze maakt.




De verkoop van eigendomsbewijzen aan een medespeler kan op basis van
een open onderhandeling. Bij een onderhandeling tussen de verkoper en
meerdere kopers bepaalt uiteindelijk altijd de verkoper aan wie het
eigendomsbewijs wordt verkocht.
Wil je het eigendomsbewijs niet verkopen aan een medespeler, dan kun je
deze ook aan de bank verkopen voor de helft van de aankoopwaarde die
op het spelbord staat.

Als je dan nog geen geld genoeg hebt om je schulden te betalen, dan ben je
failliet en mag je niet meer meespelen. Je schuldeiser krijgt al het geld dat je
hebt.

Spel-tip variatie!
Wil je een keer variatie in het spel brengen, dan kun je onderstaande twee
opties overwegen:
1. Normaal speel je het spel met 1 dobbelsteen. Om het spel eens anders te
spelen, kun je het spel ook starten met 2 dobbelstenen. Hierdoor zul je
sneller langs start komen en ontstaat er een andere verdeling van de
eigendomskaarten. Gooi je dubbel, dan moet je nog een keer. Bij 3 keer
dubbel gooien sla je een beurt over.
2. Je start het spel met 1 dobbelsteen. Op het moment dat het laatste
eigendomsbewijs is verkocht, doe je een tweede dobbelsteen in het spel.
Vanaf dat moment gooi je voortaan met twee dobbelstenen. Gooi je
dubbel, dan moet je nog een keer. Bij 3 keer dubbel gooien sla je een
beurt over.
3. Verhoog het startbedrag dat iedere speler krijgt bij aanvang van het spel
met 200.
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Waar ben je geëindigd?
Onverkochte grond
Er zijn 3 soorten bezittingen:




Straten
Dorpen
Bijzondere plekken

Je kunt het eigendomsbewijs van de plek waarop je bent geëindigd kopen
tegen de op het bord aangegeven prijs, dit is niet verplicht. Bij eventuele
aankoop, betaal je de bank het vereiste bedrag en krijg je het
eigendomsbewijs van je bezitting terug. Leg de kaart (goede kant omhoog)
voor je op tafel.
Als je de aangegeven prijs niet wilt betalen, dan geef je dat aan en blijft het
eigendomsbewijs bij de bank voor een volgende speler die erop eindigt.
Wanneer je bezittingen koopt, moet je proberen eigendommen te verzamelen
die met elkaar verbonden worden door een ‘verdubbelaar’. Op het bord staan
8 groepen van 3 eigendommen die verbonden zijn door een ‘verdubbelaar’.
Als je meerdere eigendommen hebt, die verbonden zijn door een
‘verdubbelaar’ dan krijg je meer huur/tol als een speler op jouw eigendom
eindigt.
Eigendom van een andere speler
Als je op een eigendom van een andere speler eindigt, moet je hem of haar de
huur/tol betalen die staat aangegeven op de eigendomskaart. Heeft de
eigenaar meerdere eigendommen in bezit die met elkaar verbonden zijn door
een ‘verdubbelaar’, dan zal je meer huur/tol moeten betalen:



Heeft de speler 2 eigendommen in bezit die met elkaar verbonden zijn
door 1 ‘verdubbelaar’, dan zal je 2 keer de huur/tol moeten betalen.
Heeft de speler 3 eigendommen in bezit die met elkaar verbonden zijn
door 1 ‘verdubbelaar’, dan zal je 3 keer de huur/tol moeten betalen.

Dorpen
De drie dorpen in de hoek zijn niet verbonden door een ‘verdubbelaar’. Eindig
je op één van de dorpen waarvan het eigendomsbewijs in bezit is van een
medespeler, dan zal je nog een keer moeten gooien met één dobbelsteen. Het
aantal ogen dat je met deze dobbelsteen gooit vermenigvuldig je met de tol die
op de eigendomskaart staat. Deze tol betaal je aan de speler die het
eigendomsbewijs in bezit heeft.
Kanskaart
Eindig je op een vak met een vraagteken erop, dan pak je de bovenste kaart
van de stapel die in het midden op het vraagteken van het spelbord ligt. Lees
de kaart hardop voor aan je medespeler en doe onmiddellijk wat de kaart je
opdraagt. Leg de kaart met de goede kant omlaag onderaan de stapel terug.
Bijzondere plaatsen
De bijzondere plekken die Blauwhuis anno 2020 kenmerken en op het
spelbord zijn weergegeven zijn vanaf start met de spelrichting mee:










Teatskehús
Het evenemententerrein / de ijsbaan
Het plantsoen
Sporthal de Singel
Buurthuis Sie Sa
De St. Vituskerk
Café de Freonskip
Het sportveld/voetbalveld
De St. Gregoriusschool

*voor borduren
van bedrijfslogo
tot kraamkado
*kleding en leer
reparatie
*maatkleding
*naaicursus
www.mariskarijpkema.nl
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