
Maestros
Bordspel voor
m uziekliefhebbers
Droomt u ervan om ooÍt een orkest te dirigeren? WÍlt u uw kennis

van componisten, muziekstukken, muzíekínstrumenten spelenderwijs

vergroten? Speel don Maestro.

\Ácor al ler lei belangstel l ingen zi jn er bordspelen: Monopo-

fy voor de makelaar, Risk voor de wereldveroveraar, Strate-

Bo \roor de legerl iefhebber, Scrabble voor de Neerlandicus,
(olonisten voor de pionier, Memory voor de geheugenspe-

cial ist,  Schaken en Dammen voor de denker, Mens erger je

niet voor.. .  Voor de muziekl iefhebber was er tot voor kort

geen fatsoenlijk bordspel.

Íot voor kort!  Medio zo16 kwam er een nieuw bordspel

op de spel lenmarkt. Maestro. Om met de deur in huis te

val len voor de Kerk en Muziek-lezer: Dit spel is een waar-

devol le aanvull ing voor uw spel lenkast. Een spel waar let-

terl i jk muziek in zit .

Spelontwerper Pieter de Boer (zo mag hi j  zich nu noemen)

heeft binnen de kleine en onbekende serie 
'Whats 

in a

game' een spel ontworpen dat de spelers veel kennis van

klassieke muziek bi jbrengt. Die kennis is van te voren niet

nodig. Wie het wel heeft, heeft er tijdens het spel geen

baat bij.

ln de stevige doos (32 x 23 x 7 cm groot) vinden we een

spelbord (Sg * 4z cm) met twee zijden.

Op beide zi jden staat de opstel l ing van een orkest. De

plekken waar de kaarten moeten l iggen worden duide-

l i jk aangegeven. De spelers leggen t i jdens het spel met

hun persoonli jke f iche een route af op een notenbalk.Wie

noten kan lezen, kan zien welke melodieën er met noten

zichtbaar zi jn gemaakt.

De handleiding is in Nederlands en Engels geschreven en

ziet er overzichtel i jk uit .  De verschi l lende benodigheden

(kaarten, banknoten en f iches) kunnen in vakjes en zakjes

gescheiden worden.

Om het spel te spelen heb je een behoorl i jke tafel en wat

ordeningsvermogen nodig.

ïwrr sp:ur ru ÊÊx ooor

In de doos zit ten twee behoorl i jk verschi l lende spelen.

Het eerste spel, Maestro Ensemble, het familiespel van
'Wie wordt de Maestro?' is geschikt voor z-6 spelers van

T jaar  en  ouder  (he t  i s  hand ig  a ls je  kunt  lezen) .  Het  spe l

duurt volgens de doos t5 minuten per speler. Volgens de

spelregels duurt het 3o-45 minuten. Dat is ook mijn erva-

r ing.

Het tweede spel is Maestro Symphony. Het kan gespeeld

worden met z-6 spelers van rz jaar en ouder en duurt zo

minuten per speler.

Voor de beide spelen zi jn er verschi l lende kaarten. Bi j  het

ene spel horen oranje achterkanten, bi j  het andere don-

kerbruine achterkanten. De bankbil jetten kunnen in beide

spelen gebruikt worden.Van de groene kanskaarten horen

er 4o bij Ensemble en 84 bij Symphony. Het verschil is aan

de letter 'E'te zien.

De muziekkaarten, waarop muziekstukken staan, zi jn

voorzien van een O_R-code. Ti jdens het spelen kan op een

smartphone het uit  te voeren muziekstuk beluisterd wor-

den en de uitvoerenden bekeken worden. Via de website

kunnen ook de juiste codes worden ingevuld zodat de

YouTube-bestanden met tablet-/ laptopbeeldscherm en

eventueel I  u idsprekers meegemaa kt ku n nen worden.

Wie heel veel t i jd heeft kan de muziekstukken t i jdens het

spel helemaal uit luisteren. Dan duurt een spel heel lang.
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AIs de spelers ervaring kri jgen in het spel moeten ze bl i j -

ven opletten of een andere speler geen fouten maakt met

betalen,geld kri jgen, huren ofkopen. Door snelheid van de

spelers kan het spel chaotisch gaan verlopen.

Beide spelen zul len we nu hieronder beschri jven.

i,laË5ïRo ErrErBrE

Het doel van Ensembleisdatde speler (hi j /zi j  is de dir igent)

een aantal muziekstukken uitvoert van a of 8 minuten tot

hi j  bi j  6o minuten is. De winnaar is dan de Maestro.Om

dat te bereiken hebje in het spel een aantal zaken nodig!
. Muziekkaarten (6o verschi l lende), die je kunt kr i jgen

bij  een beurt.
.  Instrumentenkaarten $z), die je kunt kopen of huren

bij  een medespeler.

.  Geld; de banknoten (= bankbiUetten) worden in het

spel muzieknoten genoemd. Je kunt het geld op al-

ler lei manieren kri jgen t i jdens het spel. De waarden

zi jn hele-, halve-, kwart-,  achtste- en zestiende noten.

Hierbi j  is zelfs gedacht aan Jan Pieter Sweelinck, die

vroeger op het bi l jet van z5 gulden stond.
. Kanskaarten (4o), die je kunnen helpen. Daarbi j  zi jn

plaagkaarten (voorzien van een molsteken), geluks-

kaarten (voorzien van een kruisteken) en herstelkaar-

ten (met een herstel l ingsteken).

We hebben deze eenvoudige variant een aantal keren met

vier personen gespeeld. De spelers zi jn ondertussen zo d ru k

met hun eigen muziekzaken, dat verl iezen geen pi jn doet.. .

Tip: speel het spel eerst 'voor spek en bonen'om zo aan

de spelregels te kunnen wennen. Dat geldt zeker ook voor

het tweede soel.

Ml:srno Svrrpxorv

Voor Symphony is meer uit leg nodig in de handleiding dan

bij Ensemble. Het spel is niet alleen uitgebreider met r4o

muziekstukken en 5z - instrumenten Het is ook anders. Er

zi jn nu sol isten (32), tot een klavecinist toe en er zi jn z8

bonuskaarten. De 84 kanskaarten zorgen voor veel afwis-

sel ing. Het spel eindigt als de snelste speler r8o minuten

muziek heeft uitgevoerd. Daarmee hoeft hi j  niet de win-

naar te zi jn. Het doei is nameli jk om zoveel mogeli jk pun-

ten te halen. Die moeten berekend worden aan de hand

van de scorekaarten.

Voor het uitvoeren van de muziekstukken krijg je bij deze

variant veelvouden van 4 minuten. Voor één stuk (Symp-

hony 5 van Mendelssohn-Bartholdy) mag je maar l iefst 3z
minuten opschuiven op het speelbord. Het stuk duurt op

http://ma estrom usic.eulsr zt ook on geveer zo I a n g.

Dc comPof,tíïEf, Er HUil comPorïrEt

De vraag is natuurl i jk: welke componisten komen met één

of meerdere composit ies langs in het spel? Menig K&M-

lezer zal nog geen kwart van onderstaande componisten

kennen.

ln het basisspel Ensemble horen we, zonder de voornamen

te noemen, verschi l lende Bachs; daarnaast Beethoven, Bo-

rodin, Brahms, Bréval, Cage, Chopin, Debussy, Dragonetto,

Dupré, Dvorak, Fauré, Francaix, Counod, Hándel, Haydn,

Hindemith, Krebs, Lachenmann, Lindberg, Liszt, Matenu,

Mendelsshohn-Bartholdy, Molbe, Mozart,  Nielsen, Pou-

lenc, Reinecke, Saint-Saens, Schubert,  Shir ley, Spohr, Stra-

vinsky, Vi l la-Lobos, Widor ( ja, de beroemde Toccata), Vival-

di en tot slot Wil l iams.

ln Symphony vinden we dezelfde maar ook andere com-

ponisten. Van Bach tot Zwart: Bartók, Boccherini,  Borodín,x&



Bottesini, Britten, Brubeck, Bruch, Castelnuovo-Tedesco,

Chopin, Coste, Creston, Delibes, Von Dhonányi, Elgar, Fi-

scher, Franck, Glinka, De Crote, Cuilmant, Hummel, Kint,

Kozeluch, Lauridsen, Lutoslawsky , MacMil lan, Mahler,

Mascagni, Monteveri, Onslow, Parry, Piazolla, Plog, Proko-

fi ev, Rach ma ni nov, Ra m i rez, Ri msky-Korsa kov, Rach ma n i n-

ov, Ravel, Reger, Rossini, Rutter, Schumann, Shostakovich,

Simpson, Smetana, Suk,Wertheim, en tot slot voor de dui- 
' -

del i jkheid met voornaam: Boudewijn Zwart als beiaardier.

Je zou denken dat hiermee de meeste componisten wel

zi jn genoemd.Wie mis ik nu nog, zod je je als lezer kunnen

afvragen. lk mis componisten van voor en rond J.5. Bach.

Denk onder andere aan Buxtehude, Van Eyk, Frescobaldi,

Scarlatt i ,  Sweelinck,Telemann. En wie zou er gemist kun-

nen worden? Dat is een moeil i jker vraag. Zi jn er teveel

2oste-eeuwers en Oost-Europeanen bij? Missen we niet

een aantal Nederlandse componisten?

Dit soort vragen kunnen bi j  elk spel gesteld worden. Waar-

om bij Monopoly geen straten uit Maastricht? Waarom

een gevangenis bi j  Ganzenbord?

Het kan zi jn dat u vooral van orgelmuziek houdt. Laat dan

de persoon winnen die de meeste muziekstukken met or-

gel heeft uitgevoerd...

De selectie van de muziekstukken van een componist is

net als de keus voor de componist persoonli jk. Fi lmmuziek

ontbreekt grotendeels en muziek met een bedenkeli jke

achtergrond eveneens. Orgelmuziek rond de Psalmen ont-

breeK ook. Bl i jkbaar is die muziek niet zo klassiek als'Een

vaste burcht 'van...  nee. niet dievan JanZwart.

Slmluvltrro
. Het spel is prima uitgevoerd.
. De spelregels worden duidel i jk beschreven in een

boekje op A4-formaat. Laat één persoon zich er vooraf

goed in verdiepen. Dan loopt het spel meteen goed.
. Het is een hele prestatie voor de ontwerper om uit de

schat van de muziek der eeuwen zoo comoosit ies oo

de ikaarten'te zetten.
. Spelenderwijs worden we in aanraking gebracht met

de klanken ván zoo muziekstukken.
. Van de genoemde muziekstukken wordt de oorspron-

kelijk bedoelde bezetting beschreven en uitgevoerd.
'  Ook als het spel vaker wordt gespeeld is er voldoende

variat ie.
.  Het spel kan gespeeld worden met en zonder gebruik

van een smartphone/tablet/pc. Je kiest er dan voor

om wel of niet naar de muziekstukken te luisteren.
. Hettspel heeft een hoog educatief karakter.Wie ande-

ren kennis wil  bi jbrengen van klassieke muziek .. .  koop

dit spel.

.  Geluk én tact iek soelen een rol.

.  Je kunt een ander af en toe'pesten'.

illrtn rrronnlrr:

Wie nog meer wil weten kan terecht op http://maestro-

music.eu/ .  Dit  is de website waarop nog veel meer staat

over dit  spel. Hier vindt u ook waar het spel te koop is. De

prijs ervan is € 48,5o. Dat is niet weinig voor een spel.Voor

wat het spel te doen en te beluisteren geeft, is dit een

prima pri js.

Het is hier niet de plek om de andere muziekspelen te re-

censeren. Maar, als Maestro naar meer smaakt is er nog

een Maestro Kwartet met 3z kaarten van € 5,95 en een

Ma est ro Fa nfa re van € 6,g5.
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