
 
 

 

VOORAF 

 Leg het spelbord klaar. Leg de infokaartjes , vraagkaartjes  en duelkaartjes  met de 

tekst naar beneden op het spelbord.  

 Elk spelersduo kiest een pion en plaatst deze op het spelbord bij een kroonkurk met dezelfde kleur.  

Het duo dat het hoogst aantal ogen gooit met de dobbelsteen begint. speel verder in wijzerzin. 

DOEL VAN HET SPEL 

Verzamel de 5 gekleurde kroonkurken  door de vragen van de 5 thema’s goed te beantwoorden. 

GOOIEN 

gooi de dobbelsteen en verplaats je pion het aantal gegooide ogen. Je mag je pion in alle richtingen 

verplaatsen. 

HET SPEL 

 

Beantwoord een vraag over een bepaald thema. Het voorafgaande duo neemt een vraagkaartje en 

leest het luidop voor. Bij een juist antwoord gooi je opnieuw. Zo niet, gooit het volgende duo. 

Leg Het vraagkaartje onderaan de stapel. 

 

FAIR TRADE 
 

HOUTKAP 

 

MIJNBOUW 

 

waterschaarste 

 

OLIE 

 
Beantwoord een vraag over een bepaald thema. bij een juist antwoord krijg je een kroonkurk. 

Heb je deze kroonkurk al, gooi dan de dobbelsteen opnieuw. Je beantwoordt geen vraag. 

 het volgende duo is aan de beurt.  

 Lees een infokaartje luidop voor en houd het bij. Blijf staan tot je volgende beurt. 

 Vlieg naar een luchthaven naar keuze. Blijf daar staan en wacht je beurt af. 

 Sla een beurt over. 

 Gooi nog een keer. 



 
 

 

DUELLEREN 

kom je terecht op een vakje waar een pion staat, dan speel je tegen elkaar. Eén speler neemt een 

duelkaart en toont die aan één speler van het andere duo. Zij tekenen elk het woord van de duelkaart 

op kladpapier. De twee andere spelers van de duo’s raden om ter snelst het woord. Er mag enkel getekend 

worden, dus geen woorden, gebaren of geluiden. De winnaar mag een infokaartje van de verliezer nemen. 

Het volgende duo is aan de beurt, ook als er geen winnaar is. leg Het duelkaartje onderaan de stapel. 

EINDE VAN HET SPEL 

Het duo dat binnen de tijd het hoogste aantal kroonkurken verzamelt, wint het spel. 

OPRUIM 

 Tel de info-, vraag- en duelkaartjes na en steek ze in de juiste omslag. 

 Steek De dobbelsteen en de 5 pionnen in het zakje. 

 Steek de 25 kroonkurken in het zakje. 

 Vouw het spelbord op. 

 Steek het spelmateriaal in de zwarte map. 


