
EEN SPEL VAN NIEK VAN DEN BRINK
SCENARIO & ILLUSTRATIES DOOR JOHAN VAN DIJK

SPELREGELSSPELREGELSSPELREGELS

SPELMATERIAAL 
• 100 biedkaarten
 in 4 kleuren
• 40 schilderijtegels
• 1 referentietegel
• 1 startspelertegel
• 1 bonuspuntentegel
• de spelregels 

Ruim 100 jaar geleden werkte de vermaarde Marcus Asher aan het 
grootste modulaire schilderij op aarde. Een serie van 40 schilderijen die op 
ingenieuze wijze met elkaar verbonden konden worden. Ieder schilderij 
was van hoog niveau, maar de combinatie van schilderijen was pas echt 
een lust voor het oog. De kunstwereld schudde op zijn grondvesten en bij 
afronding van dit prestigieuze project vlogen de afzonderlijke schilderijen 
de deur uit voor in die tijd ongekende prijzen. Nu een eeuw later staan 
Ashers schilderijen weer volop in de aandacht van de kunstwereld. Er is 
een run ontstaan op de losse schilderijen onder de nouveau riche. Zij 
willen allen de eerste zijn die de glorie van het kunstwerk in ere herstelt 
door negen bij elkaar passende doeken op te kopen. Zij schuwen valse 
spelletjes niet en soms stuiten zij op een vervalsing. Word ook een 
nouveau riche en zet de kunstwereld naar je hand!

DOEL VAN HET SPEL
In het Verloren Meesterwerk bieden de spelers op Ashers schilderijdoeken. 
Waardevolle schilderijtegels leveren veel punten op en zijn dus erg gewild, 
maar met minder waardevolle schilderijtegels kunnen de spelers sneller 
het meesterwerk voltooien. Het als eerste compleet maken van een 3x3 
raster levert de bonuspuntentegel op. Ieder doek die een speler verkrijgt is 
1, 2 of 3 punten waard en moet aansluiten op een eerder gespeelde tegel.  
Als nouveau riche met deze dure hobby, raak je makkelijk door je geld 
heen. Bied dus verstandig op de schilderijtegels. De speler met de meest 
waardevolle tegels wint het spel.

VOORBEREIDING
Schud de 40 schilderijtegels en vorm hiervan twee trekstapels met de 
afbeeldingen omlaag. Iedere speler kiest een kleur en neemt hiervan de 
25 biedkaarten. De spelers schudden nu hun biedkaarten en leggen ze 
gesloten voor zich op een eigen trekstapel. Hiervan nemen ze drie kaarten 
in hun hand. De speler die als laatste in een museum is geweest, is de 
startspeler en ontvangt de startspelertegel. Het spel kan beginnen!

SPELVERLOOP BIJ 3 EN 4 SPELERS
Het spel wordt in spelronden gespeeld die in vier stappen verlopen. De 
aanpassingen in een twee speler spel zijn op de laatste pagina te vinden.

Stap1: Schilderijtegels opendraaien
De startspeler draait een aantal schilderijtegels open van de trekstapel en 
legt ze met wat ruimte er tussen in het midden van de tafel. Bij 3 spelers 
worden twee schilderijtegels opengedraaid. Bij 4 spelers drie tegels.
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altijd prijs
Hiermee wint een 
speler van ieder bod dat 
een tegenspeler heeft 
neergelegd. 

de dief
Steel een tegel die 
een tegenstander net gewonnen 
heeft en leg in jouw 3x3 raster.

geld terug
Kies een biedkaart van 
de tegenstander, deze 
neemt de tegenstander terug 
op hand. Deze kaart wordt open 
gespeeld.

Herstel het meesterwerk in ere! Een spel voor 2-4 spelers vanaf 7 jaar
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Stap 2: Bieden op de schilderijtegels
De startspeler biedt met kaarten uit zijn hand op één van de 
schilderijtegels. Dit doet hij door bij deze tegel minstens één en maximaal 
vijf biedkaarten gesloten neer te leggen. Na de startspeler leggen ook 
de andere spelers kloksgewijs hun bieding bij één van de schilderijtegels. 
Let op! Op iedere schilderijtegel mogen maximaal twee spelers bieden. 
Is een speler in een spelronde als 3e of 4e aan de beurt en liggen er al 
biedingen van twee spelers bij een schilderijtegel, dan is hij verplicht zijn 
bieding bij een andere tegel neer te leggen.

Stap 3: Het plaatsen van de schilderijtegels
De speler met het hoogste bod op een schilderijtegel wint deze tegel. 
De eerste verkregen schilderijtegel legt hij voor zich neer. Schilderijtegels 
die hij in latere ronden bemachtigt, moet een speler met minimaal 
één zijde aansluitend neerleggen aan de andere tegels die hij al heeft 
liggen. Dusdanig dat het past binnen een raster van 3x3 aaneengesloten 
schilderijtegels. De zijden van de tegels die elkaar raken dienen van 
dezelfde kleur te zijn. Donkerblauw, lichtblauw,  
donkergeel en lichtgeel. Uitzondering hierop is  
de kleur lichtgrijs. Dit is de jokerzijde en deze  
zijde mag aan alle overige kleuren grenzen.

Als het niet mogelijk is om een schilderijtegel passend te plaatsen aan 
de overige tegels, dan moet een speler deze tegel naast het 3x3 raster 
neerleggen. De speler heeft een vervalsing gekocht en aan het einde van 
het spel worden de punten op deze tegel minpunten. Het is niet mogelijk 
deze tegel op een later moment alsnog te plaatsen in het 3x3 raster.

Stap 4: Afronding van de spelronde
De biedkaarten die een speler deze ronde heeft ingezet, legt hij op de 
aflegstapel naast zijn eigen trekstapel van biedkaarten. Ongeacht of hij de 
bieding heeft gewonnen. Het is niet toegestaan dat de spelers hun eigen 
aflegstapel, of die van een andere speler tijdens het spel inzien. 

Vervolgens vult iedere speler zijn handkaarten aan op basis van de 
waarde die afgebeeld staat op de verkregen schilderijtegel. De nieuwe 
handkaarten trekt een speler van de eigen trekstapel met biedkaarten. 
Als geheugensteun staat op de referentietegel hoeveel kaarten er 
worden getrokken. 

Bij een schilderijtegel van waarde 1 trekt een speler drie nieuwe 
handkaarten. Twee nieuwe handkaarten bij waarde 2  en één nieuwe 
handkaart bij waarde 3. Is deze ronde geen schilderijtegel verkregen, dan 
trekt een speler twee nieuwe handkaarten. 
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Spelopstelling voor drie spelers

jokerzijde
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Is de trekstapel van een speler op, dan kan een 
speler geen nieuwe handkaarten meer trekken. 
Deze speler moet het de komende ronde(n) 
doen met de biedkaarten die hij nog op handen 
heeft.

De startspeler geeft tot slot de startspelertegel 
door aan de speler links van hem. Deze speler 
is de startspeler van de volgende spelronde, die hij start met stap 1.

SPECIALE BIEDKAARTEN
Het spel bevat drie speciale biedkaarten die voor onverwachte 
wendingen zorgen in het bieden op de schilderijtegels. 

De altijd prijskaart
De altijd prijskaart wordt gespeeld, zoals de andere 
biedkaarten. Met deze biedkaart wint een speler van 
ieder bod dat een tegenspeler heeft neergelegd bij 
dezelfde schilderijtegel. Er is één uitzondering: Als de 
andere speler ook een altijd prijskaart heeft gespeeld, 
wint geen van beide spelers de schilderijtegel. Zelfs 
niet als zij nog extra biedkaarten hadden gespeeld 
naast de altijd prijskaart. De schilderijtegel gaat in dit 
geval naar de aflegstapel voor schildertijtegels. 

De diefkaart
Het verzamelen van de schilderijdoeken gaat er 
soms listig aan toe. Iedere speler heeft één diefkaart 
in zijn dek met biedkaarten. Deze speciale kaart 
kan een speler spelen na het verdelen van de 
schilderijtegels. Hij wijst één van de spelers aan die net 
een schilderijtegel heeft ontvangen en krijgt van deze 
speler de betreffende tegel. Deze verkregen tegel 
legt hij aan in zijn eigen 3x3 raster. Het is toegestaan 
dat de andere spelers met hun diefkaart direct 
deze schilderijtegel terugstelen en in hun eigen 3x3 raster neerleggen. 
Belangrijk: Het aanvullen van de handkaarten gebeurt op basis van de 
waarde van de verkregen schilderijtegels bij de bieding. Dit geldt zowel 
voor de speler van wie de gewonnen schilderijtegel is gestolen, als voor 
de dief. Wanneer een speler de diefkaart onderdeel maakt van zijn 
bod op een schilderijtegel, dan geldt de diefkaart als een biedkaart met 
waarde 0 en vervalt de functie om te stelen.

De geld terugkaart
De geld terugkaart kan een speler bij zijn biedkaarten 
stoppen, waarmee hij op een schilderijtegel biedt. Dit 
doet hij echter niet gesloten, maar open, dus zichtbaar 
voor de andere spelers. Nadat alle spelers hun bieding 
bij een schilderijtegel hebben geplaatst, worden de 
biedkaarten nog niet opengedraaid. Eerst wordt de 
geld terugkaart afgehandeld. De speler die deze kaart 
heeft gespeeld, mag één biedkaart uitkiezen van de 
tegenspeler die een bod heeft gedaan op dezelfde 
schilderijtegel. Dit mag geen andere geld terugkaart zijn. De gekozen 
biedkaart moet de tegenspeler terug in zijn hand nemen, zonder dat de 
andere spelers de waarde van de biedkaart kunnen zien. Daarna draaien 
de spelers hun biedkaarten open en verdelen zij de schilderijtegels als 
gebruikelijk. De waarde van de geld terugkaart is 0.

BIJZONDERE SITUATIES IN HET SPEL
Een gelijke waarde aan biedkaarten
Hebben twee spelers een gelijk bod gedaan op een schilderijtegel dan 
wint de speler die hiervoor het minste aantal kaarten heeft gespeeld 
de schilderijtegel. Bij een gelijk aantal kaarten verliezen beide spelers. 
Hun biedkaarten leggen zij op de aflegstapel van hun biedkaarten en de 
schilderijtegel gaat naar de aflegstapel voor schilderijtegels.

Geen bieding op een schilderijtegel 
Niemand krijgt deze schilderijtegel. De tegel gaat naar de aflegstapel voor 
schilderijtegels.

Niet genoeg biedkaarten op de eigen trekstapel
Als een speler bij de afronding van de spelronde niet voldoende kaarten 
op zijn trekstapel heeft liggen om zijn handkaarten aan te vullen, dan 
trekt hij zoveel kaarten als hij kan.
 
Geen biedkaarten meer op handen
Dit is het geval als de trekstapel met biedkaarten van een speler op is 
en hij zijn laatste handkaarten heeft ingezet. De speler is uitgespeeld, zijn 
geld is op. De overige spelers spelen het spel door.
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EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt als één van de volgende situaties zich voordoet:
1. Tenminste één speler heeft zijn 3x3 raster van schilderijtegels 

compleet. Lukt dit een speler als enige, dan krijgt hij de bonustegel 
met 2 bonuspunten. Lukt dit twee of meer spelers in dezelfde 
spelronde, dan krijgen zij geen bonuspunten

2. De trekstapel van schilderijtegels is leeg
3. Twee spelers hebben geen biedkaarten meer over om in te zetten 

op de schilderijtegels
 

DE WINNAAR VAN HET SPEL
Zodra het spel is geëindigd, tellen de spelers 
de punten op de schilderijtegels in hun eigen 
3x3 raster bij elkaar op. Hier trekken zij de 
strafpunten op de verkregen schilderijtegels 
die zij niet hebben weten te plaatsen (de 
vervalsingen) vanaf. De speler met de 
bonustegel telt nog twee punten bij zijn totaal. 
De speler met de meeste punten wint het 
verloren meesterwerk! Marcus Asher zou trots 
op hem zijn geweest. 

SPELVERLOOP IN EEN SPEL MET TWEE SPELERS
Bij twee spelers volgen de spelers dezelfde vier stappen per spelronde 
als bij drie en vier spelers. Bij twee spelers worden net als bij drie spelers 
twee schilderijtegels opengedraaid per spelronde. Maar let op! De 
spelers spelen met hun bod voor beide schilderijtegels. De speler die het 
hoogste bod heeft gedaan wint beide tegels. Hij mag echter maar één 
van de twee schilderijtegels plaatsen in zijn 3x3 raster. De andere tegel 
moet hij op de aflegstapel voor schilderijtegels leggen. Kan de speler met 
het winnende bod beide schilderijtegels niet plaatsen in zijn 3x3 raster, 
dan kiest hij één tegel uit die hem als vervalsing strafpunten oplevert. De 
ander legt hij af.

Ook verloopt situatie 3 van einde van het spel anders in een spel met 
twee spelers. Wanneer de biedkaarten van één van de spelers op zijn 
en de 3x3 rasters zijn nog niet compleet, dan worden nog eenmaal 
twee schilderijtegels opengedraaid. De speler die nog biedkaarten 
over heeft moet hiervan één tegel kiezen voor in zijn 3x3 raster, of als 
vervalsing. De andere tegel legt hij af. Hierna eindigt het spel en start de 
puntentelling.
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Het Verloren Meesterwerk is door de 
Spelmakerij in samenwerking met The 

Gamefantry uitgebreid getest en 
uitontwikkeld. De Spelmakerij is een creatieve 
en inspirerende plek voor mensen met autisme 

opgezet door het Jagerhuis in Ede. 
Kijk ook eens op www.despelmakerij.nl en 

ontdek wat ze allemaal doen!
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