Big Boss
Franckh-Kosmos, 1994
KRAMER Wolfgang
2 - 6 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Voorwoord
Dit spel is opgedragen aan Sid SACKSON. Sid Sackson leeft in New York en
bezit één van de grootste spellenverzamelingen in de wereld. Hij schreef veel
belangrijke boeken over bordspellen en kaartspellen en wat misschien nog veel
belangrijker is, hij heeft vele mooie spellen uitgedacht.
Of het nu louter strategische, tactische, economische, kaartenspellen of
spellen met dobbelgeluk betreft, zijn spellen behoren steeds tot de
allerbeste van zijn soort. Zijn spellen blijven, zelfs na jaren en verschillende
partijtjes, even spannend en levendig als bij het eerste spel.
De spellen van Sid Sackson kent men in de hele wereld. Hij heeft zeer vaak
de maatstaf bepaald en dit beïnvloedt de huidige en de toekomstige
ontwikkeling van nieuwe spellen.
Niet in het minste waren het zijn spellen die mij hebben geïnspireerd om
spelauteur te worden.
Eén van de bekendste spellen van Sid Sackson is ACQUIRE. Als bezitters
van een hotelketen strijden de spelers om de heerschappij op het
speelbord. In de loop van het spel ontstaan er fusies waarbij de kleine
ketens worden opgeslokt door de grotere.
Dit wonderbaarlijke mechanisme heb ik, met
toestemming van Sid Sackson, in het spel Big Boss
opgenomen.
Mijn bijzondere dank gaat dan ook uit naar Sid
Sackson voor zijn toestemming.

Doel van het spel
In Big Boss gaat het om geld, om zeer veel geld!
De spelers kruipen in de rol van topmanager van een automobielconcern met een portefeuille
van 30 miljoen en 12 grondeigendommen. Het doel is om veel geld te verdienen. De spelers
kopen grondeigendommen en richten er gebouwen op. Ze stichten bedrijven en bouwen
bestaande bedrijven uit. Met elke uitbouw stijgt de waarde van het concern. Als een concern in
de hoogte wordt uitgebouwd, stijgt de waarde met elke etage in veelvoud.
Het is zeer belangrijk om de gewenste acties zorgvuldig te plannen. Waar gaat men bouwen,
wanneer moet men grondeigendommen kopen, wanneer koopt men best aandelen en wanneer
koopt men best een volledig concern ?
Verhinder de fusies van concerns als ze niets opbrengen en sla toe op het moment dat er
enorme winsten te verwachten zijn.
Het spel eindigt, als het laatste gebouw werd geplaatst. De speler die dan het meeste geld
bezit, wint het spel.
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Spelmateriaal
¯ 1 speelbord
Het speelbord bevat 72 bouwgronden en een scoretabel.

¯ 90 bouwkaarten
- 72 genummerde bouwgrondkaartjes
- 18 etagekaarten
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¯ 56 aandelen
voor elk van de 8 concerns zijn er 7 aandelen

¯ 100 gewone bouwstenen
¯ 8 speciale bouwstenen (stamhuizen)
Een stickerblad met 32 concernklevers wordt meegeleverd. Op elke speciale bouwsteen
moeten 4 klevers per concern worden geplakt.
¯ 8 concernfiches

¯ 12 eigendomsvlaggen
2 staafjes per kleur

¯ 128 geldfiches in 5 verschillende waardes
1, 5, 10, 50 en 100 miljoen

¯ beknopte spelregels.
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Spelvoorbereiding
Alvorens het eerste spel kan worden gespeeld, moeten de volgende zaken worden gedaan:
Ã De 8 concernfiches moeten voorzichtig uit het stanskarton worden losgemaakt.
Ã De 128 geldfiches moeten voorzichtig uit het stanskarton worden losgemaakt.
Ã De vier klevers van elk concern moeten telkens op één bouwsteen worden
gekleefd. Deze bouwsteen representeert het stamhuis van dit concern.
In totaal zijn er dus 8 stamhuizen.
Het speelbord wordt midden op de tafel gelegd. Op het speelbord staan 72 genummerde
velden afgebeeld waarop tijdens het spel kan worden gebouwd. Aan de rand van het speelbord
bevindt zich de scoretabel waarop met de concernfiches de waarde van de afzonderlijke
aandelen wordt weergegeven.
De 8 concernfiches worden op het blauwe startveld van de scoretabel gelegd. Na de
oprichting van een concern wordt de fiche op de scoretabel vooruit gezet. De concernfiche toont
steeds de actuele waarde van een concern.
De 8 stamhuizen worden naast het speelbord klaargezet. Het stamhuis wordt als herkenning
bij de oprichting van een concern op een gebouw geplaatst.
De 92 bouwstenen (gebouwen) worden in de buidel klaargelegd. De bouwstenen worden
gebruikt voor het oprichten van concerns. Als alle bouwstenen zijn opgebruikt, eindigt het spel.
De 56 aandelen worden, gesorteerd per soort, naast het speelbord klaargelegd.
Iedere speler ontvangt de twee eigendomsvlaggen van een kleur. De vlaggen komen pas in
het spel vanaf het moment dat een speler een concern verwerft. De vlag wordt dan boven op
het stamhuis gezet.
Elke speler ontvangt een startkapitaal van 30 miljoen. Eén van de spelers neemt de rol van
bankier op zich. Een tweede speler ontfermt zich over de aandelen.
De 90 bouwkaarten worden zeer grondig gemixt en daarna uitgedeeld:
- om de beurt, met de wijzers van de klok mee, ontvangt iedere speler 12 bouwkaarten;
- alle spelers nemen hun kaarten in de hand en houden ze verborgen voor de andere spelers;
- de resterende bouwkaarten worden als verdekte stapel op het blauwe veld van het speelbord
gelegd. Het rode veld fungeert als aflegveld.
De overzichten met de beknopte spelregels worden binnen handbereik gelegd.
De startspeler wordt uitgeloot. De startspeler begint het spel, daarna volgen de andere
spelers om de beurt, met de wijzers van de klok mee.
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Spelverloop
De speler die aan de beurt is, moet kiezen uit de volgende twee acties:
Ã een bouwkaart uitspelen,
Ã of een bouwkaart kopen.
De actie die moet

De acties die kunnen

Eén bouwkaart uitspelen

Aandelen kopen

Eén bouwkaart kopen

Geen verdere acties mogelijk

Een concern verwerven

De speler die een bouwkaart uitspeelt, kan met deze kaart ofwel:
- een concern oprichten
- ofwel een concern uitbreiden.
Aanvullend kan de speler nog aandelen kopen en/of een concern verwerven.
De speler die een bouwkaart koopt, kan aanvullend niets meer ondernemen.
Na het beëindigen van zijn speelbeurt is zijn linkerbuurman aan de beurt.

Oprichten van een nieuw concern
Ã Iedere speler kan per beurt maximaal één nieuw concern stichten.
Ã In totaal kunnen er maximaal 8 concerns worden opgericht.
Ã Belangrijk
Bij de oprichting heeft een nieuw gesticht concern (nog) geen eigenaar !
Ã De speler die een concern opricht ontvangt 3 miljoen van de bank.

De speler die een concern wil oprichten, moet:
A. Een bouwgrondkaart met een nummer uitspelen.
Nieuwe concerns kunnen alleen op onbebouwde velden op het speelbord worden
opgericht.
Belangrijk
Na de oprichting moeten tussen twee concerns minstens 3 vrije bouwplaatsen liggen.

B. Een bouwsteen plaatsen op het overeenkomstige veld op het speelbord.
Een eerste gebouw wordt geplaatst.

C. Een (nog beschikbaar) stamhuis kiezen en bovenop de nieuw geplaatste
bouwsteen zetten.
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D. Het nieuw gestichte concern onmiddellijk uitbreiden met nog 2 bouwstenen.
3 vrije velden

3 vrije velden

De twee bouwstenen mogen willekeurig aan de naburige velden van het nieuwe concern
worden aangebouwd.
Bijvoorbeeld de beide bouwstenen aan de linkerzijde, de beide bouwstenen aan de rechterzijde
of één bouwsteen links en één bouwsteen rechts.
Belangrijk
Om deze twee stenen te mogen zetten is het niet nodig om de daarbijbehorende bouwkaarten
te bezitten. Een speler mag de bouwstenen dus onvoorwaardelijk plaatsen bij de stichting van
een nieuw concern.
Belangrijk
Na de oprichting moeten tussen twee concerns minstens 3 vrije bouwplaatsen liggen.

E. De waarde van het concern bepalen en de concernfiche op de scoretabel in
overeenstemming met de waarde vooruitschuiven.
De waarde van een concern wordt bepaald door het aantal aaneengesloten
bouwstenen waaruit het bestaat.
Elke bouwsteen heeft de waarde van 1 miljoen. Een pas opgericht concern
heeft dus de waarde van 3 miljoen omdat het uit drie aaneengesloten
gebouwen bestaat.
Het stamhuis telt niet mee als gebouw en wordt dus ook niet gewaardeerd.
De concernfiche wordt op het overeenkomstige veld van de scoretabel
geplaatst (in ons voorbeeld op de 3).

de waarde van het
concern: 3 miljoen

F. De inkomsten incasseren.
De oprichter van het concern ontvangt van de bank het bedrag dat door de concernfiche wordt
aangeduid (in ons voorbeeld 3 miljoen).
Daarmee is de oprichtingszet van de speler beëindigd.
Een pas gesticht bedrijf behoort niemand toe.
De uitgespeelde bouwkaart wordt open op de aflegstapel gelegd (het rode veld op het
speelbord).

Uitbreiden van een bestaand concern
Iedere speler mag elk concern uitbreiden, om het even of er iemand eigenaar van is of niet.
Een concern kan op twee manieren worden uitgebreid:
Ã door een uitbreiding in de breedte (een genummerde bouwgrondkaart);
Ã door een uitbreiding in de hoogte (een etagekaart of een genummerde bouwgrondkaart).

© BELLEKENS Herman

BIG BOSS

- 7 / 12 -

De speler die een concern wil uitbreiden in de breedte, moet:
A. Een genummerde bouwgrondkaart uitspelen die een bestaand concern
verlengt.
De bouwgrond waarop het nieuwe gebouw zal worden opgericht, moet
direct naast een bouwgrond liggen waarop al een gebouw staat.
De uitgespeelde bouwgrondkaart wordt open op het rode aflegveld
gelegd.

B. Een bouwsteen plaatsen op de desbetreffende bouwgrond.
Het nieuwe gebouw verhoogt de waarde van het concern met 1 miljoen.

C. De concernfiche op de scoretabel één veld vooruitschuiven.
D. De speler die de uitbreiding heeft uitgevoerd, ontvangt nu van de bank de
nieuwe waarde van het concern.
De concernfiche geeft de huidige waarde van het concern aan.
In ons voorbeeld is de nieuwe waarde van het concern 6 miljoen. Daarom ontvangt de speler
van de bank 6 miljoen.

De speler die een concern wil uitbreiden in de hoogte, heeft twee
mogelijkheden:
1. Uitspelen van een etagekaart.
2. Uitspelen van een bouwgrondkaart waarop al een gebouw staat.
1. De speler die wil verhogen met een etagekaart, moet:
A. Een passende etagekaart uitspelen
Er zijn etagekaarten voor de tweede tot en met de vijfde verdieping.
Nieuwe etages en dus telkens hogere etages, kunnen enkel worden
gebouwd als de verdieping eronder aanwezig is.
- als de 1ste etage voorhanden is (1 bouwsteen), kan de 2de etage
worden gebouwd;
- als de 2de etage voorhanden is (2 bouwstenen), kan de 3de etage
worden gebouwd;
- als de 3de etage voorhanden is (3 bouwstenen), kan de 4de etage
worden gebouwd ... enzovoort.
Belangrijk
Het stamhuis dient enkel als kenteken voor het concern. Het stamhuis telt niet als verdieping.
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Etagekaarten hebben geen nummer en kunnen op elke bouwgrond worden ingezet.
De uitgespeelde etagekaart wordt open op het rode aflegveld gelegd.

B. Een bouwsteen op het aanwezige gebouw plaatsen.
Als het stamhuis zich op dit gebouw bevindt dan wordt de bouwsteen
onder het stamhuis geplaatst.
Als de nieuwe opgerichte etage zich op dezelfde hoogte als het
stamhuis bevindt dan wordt het stamhuis verplaatst naar het gebouw
van de hoogste etage in dit concern.
Belangrijk
Het stamhuis moet dus altijd de hoogste positie bekleden in een
concern.

C. De concernfiche op de scoretabel overeenkomstig vooruitschuiven.
De waardeverhoging van het concern hangt af van de nieuw opgerichte etage.
Ö Bouw van een 2de etage
De concernwaarde verhoogt met 2 miljoen.
Ö Bouw van een 3de etage
De concernwaarde verhoogt met 3 miljoen.
Ö ... enzovoort.

D. De speler die de uitbreiding in de hoogte met een etagekaart heeft uitgevoerd,
ontvangt nu van de bank de nieuwe waarde van het concern.
De concernfiche geeft de huidige waarde van het concern aan.
Voorbeeld
In een concern met de waarde van 3 miljoen wordt een 2de etage
gebouwd. De waarde van het concern verhoogt met 2 miljoen en
heeft nu een waarde van 5 miljoen.

2. De speler die wil verhogen met een bouwgrondkaart, moet:
Het verhogen van een concern met een bouwgrondkaart is enkel mogelijk als er op de
bouwgrond al een gebouw aanwezig is. Denk er aan dat bij de oprichting van een concern er
twee gebouwen mogen worden geplaatst zonder de bouwgrondkaarten.
Voorbeeld
De speler bezit de bouwgrondkaart 16 en
kan hier een tweede etage oprichten.

De speler die een bouwgrondkaart bezit waarop zich al een gebouw bevindt, kan deze kaart
uitspelen. De kaart wordt open op de rode aflegstapel gelegd. Het speelt daarbij geen enkele rol
hoe hoog het gebouw al is.
Voor de rest verloopt alles zoals al werd beschreven onder de punten B, C en D hierboven.
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Kopen van een bouwkaart
De speler die een bouwkaart wil kopen, kan in deze beurt niets anders meer ondernemen.
De speler betaalt 5 miljoen aan de bank en hij trekt de bovenste kaart van de verdekte
voorraadstapel. Hiermee beëindigt hij ook zijn beurt. Een speler kan maar bouwkaarten kopen
zolang er een voorraad is.
Na het kopen van de bouwkaart is zijn linkerbuurman aan de beurt.

Kopen van aandelen
Als een speler een bouwkaart heeft uitgespeeld, heeft hij het recht om 1 of 2
aandelen naar keuze te kopen.
Een speler kan per beurt één of twee aandelen naar keuze kopen. Het speelt daarbij geen rol of
het concern een eigenaar heeft of niet. Belangrijk is wel dat alleen van een opgericht concern
een aandeel kan worden gekocht.
De speler betaalt de koopprijs aan de bank. Een aandeel kost minstens 5 miljoen. Als de
waarde van het concern de 5 miljoen overstijgt dan moet de speler de waarde van het concern
aan de bank betalen.
De speler ontvangt het aandeel en legt dit open voor zich neer op de tafel.
Als er geen aandelen meer van een concern zijn, kunnen er natuurlijk ook geen aandelen meer
worden gekocht.
Belangrijk
Gekochte aandelen kunnen nooit meer worden verkocht.
Aandelen zorgen voor opbrengsten bij een fusie (overname van kleinere concerns) en aan de
slotwaardering aan het einde van het spel. De opbrengst van een aandeel komt overeen met de
waarde van een concern.

Verwerven van een concern
Een speler kan een concern maar verwerven als hij het concern heeft gesticht of heeft uitgebreid.
Voor het eerste concern betaalt de speler 15 miljoen aan de bank, voor het tweede concern
betaalt hij 30 miljoen aan de bank ongeacht hoe hoog de waarde van het concern is.
De speler plaatst een van zijn eigendomsvlaggen op het stamhuis als teken dat dit concern aan
hem toebehoort.
Concerns kunnen, net zoals aandelen, niet meer worden verkocht.

Concerns zorgen voor opbrengsten bij een fusie (overname van kleinere concerns) en aan de
slotwaardering aan het einde van het spel. De eigenaar van een concern ontvangt altijd de
drievoudige waarde van een concern.
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Fusie
Een fusie tussen twee concerns vindt plaats op
het moment dat het laatste vrije veld tussen twee
concerns wordt bebouwd.
Elke speler kan zo een fusie doorvoeren, om het
even aan wie het concern toebehoort.

een fusie met de bouwgrondkaart 17

Als de speler, die een fusie wil bewerkstelligen, aan de beurt is, moet hij de volgende stappen
ondernemen:
• Hij speelt de bouwgrondkaart uit en bebouwt het vrije veld tussen de twee concerns.
• De speler beslist welk concern hij op deze wijze uitbreidt en beweegt de concernfiche ervan
één veld vooruit op de scoretabel.
• Het concern met de hoogste waarde blijft bestaan en slokt vervolgens het kleinere concern
op. Als de beide concerns even waardevol zijn, beslist de speler die de fusie bewerkstelligt
zelf welk concern de fusie zal overleven.
• Als het overgenomen concern een eigenaar heeft, dan ontvangt de eigenaar van de bank de
drievoudige actuele waarde van het overgenomen concern.
• De eigenaars van aandelen van het opgeslorpte concern worden eveneens door de bank
uitbetaald. Ze ontvangen per aandeel de heersende waarde van het concern.
• De concernfiche van het overlevende concern wordt evenveel velden vooruit bewogen als de
waarde van het opgeslokte concern.
• De speler die de fusie veroorzaakte, ontvangt van de bank de waarde van het nieuw
gevormde concern.
• De aandelen, de concernfiche en het stamhuis van het opgeslorpte concern worden van het
speelbord verwijderd. Van nu af aan kan dit concern niet meer terug worden gesticht of
worden uitgebreid.

Concernwaarde 50
De maximale waarde van een concern bedraagt 50 miljoen. Als een concern nog verder wordt
uitgebreid, stijgt de waarde niet meer. De concernfiche blijft op veld 50 staan.

Geen bouwkaarten
Als alle bouwkaarten zijn verkocht, is een speler verplicht om tijdens zijn beurt een bouwkaart
uit te spelen. Passen is pas toegestaan als hij met geen van zijn bouwkaarten nog een nieuw
concern kan stichten of een bestaand concern kan uitbreiden.
Een speler die geen bouwkaarten meer bezit en er ook geen meer kan kopen omdat alle
bouwkaarten zijn verkocht, moet tot aan het einde van het spel passen.
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Einde van het spel
Het spel eindigt zodra de laatste bouwsteen werd geplaatst. Alle daarbijbehorende acties
worden nog wel uitgevoerd.
Dan volgt de eindafrekening:
Ã Iedere speler die nog bouwkaarten in de hand heeft, moet per bouwkaart 5 miljoen aan de
bank betalen.
Ã Iedere speler die eigenaar is van één of twee concerns, ontvangt de drievoudige actuele
waarde van het concern.
Ã Iedere speler krijgt per aandeel dat hij bezit, de actuele waarde van het overeenkomstige
concern uitbetaald.
De speler die na de eindafrekening het meeste geld bezit, wint het spel en is de Big Boss.
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