
Carcassonne — de Catharen

Geschiedenis voor Carcassonne Spelers

Hoofdstuk 1:

In de loop van de 11e en 12e eeuw ontwikkelde zich in het zuiden van Frankrijk een nieuwe religie:
het Catharisme. Deze religie was voor de Roomse kerk een dwaalleer. Tot aan het begin van de

13e eeuw had Carcassonne zich tot een bolwerk van de Catharen ontwikkeld. Na vruchteloze

vermaningen van de Roomse kerk en de moord op een pauselijke legaat, roept paus Innocens III
op tot een kruistocht tegen de Catharen. Met de belegering van de stad Carcassonne in het jaar

1209 begint een veertig jaar durende oorlog.

Hoofdstuk 2: Carcassonne Ludographie

2000 Het basisspel

2001 De Rivier
2002 De Uitbreiding

Jagers en Verzamelaars

2003 Kooplieden en Bouwmeesters
De Burcht

Koning en Verkenner
2004 De Stad

De Graaf van Carcassonne

De Catharen
2005 De Draak, de Jonkvrouw en de Fee

De Rivier II

De Regels

Carcassonne—de Catharen kan met het basisspel en de uitbreidingen gespeeld worden.
De vier extra tegels worden door de overige tegels gemengd. De basisregels zijn van toepassing,

zolang ze niet door de onderstaande regels gewijzigd worden.

Belegering

Een stad waaraan een Catharentegel gelegd wordt, is belegerd. Van iedere belegerde stad die

tijdens het spel afgebouwd wordt, telt iedere tegel maar voor 1 punt. Een belegerde stad waarin
een kathedraal staat, levert twee punten per tegel op. Onvoltooide, belegerde steden leveren geen

punten op. Wanneer een stad meer dan een keer belegerd wordt, heeft dit geen extra consequen-

ties.

Verzorging

De boeren verzorgen zowel de belegerden als de belegeraars. Voor de boeren telt iedere afge-

bouwde belegerde stad dubbel, dus zes punten, en met het varken uit de uitbreiding ‘Kooplieden

en Bouwmeesters’ zelfs acht punten.

Ontsnapping

Aangrenzende kloosters maken het mogelijk om uit een belegerde stad te ontsnappen. Wanneer
aan een Catharenkaart direct een klooster ligt (ook diagonaal is toegestaan), dan kan een speler

aan het einde van zijn beurt een van zijn ridders uit de stad halen en terugleggen in zijn voorraad.


