GROEN GANZENBORD
Benodigdheden
-pionnen voor elke speler (max 6)
-1 dobbelsteen
Spelregels
Degene die de hoogste ogen gooit begint. Ga met je pion het aantal plaatsen vooruit dat je ogen hebt
gegooid. Als je op een plaatje komt, kijk dan in de beschrijving hieronder. Als je meer gen gooit dan
er plaatsen zijn tot de finish, ga dan de stappen terug. Wie het eerst precies op finish uitkomt heeft
gewonnen.
Beschrijving van de nummers:
1
4
6
9
10

14
16
19
21
24
25
27
29
33
36
39
41
44
48

Alle begin is moeilijk. Ga twee plaatsen vooruit.
Toch bezweken voor de kroket uit de muur. Ga 2 plaatsen terug.
Op de biologische markt je boodschappen gehaald. Gooi nog een keer.
Oeps, te veel gekookt. Geen nood, morgen ga je het verwerken in een nieuwe maaltijd. Ga 2
plaatsen vooruit.
Je wilt in april sperzieboontjes eten. Je checkt op de groente- en fruitkalender app van
Milieu Centraal dat sperzieboontjes uit Marokko de meest verantwoorde keuze is. Goed dat
je op de app keek, ga 3 plaatsen vooruit.
Het regent. Het is slechts 5 minuten fietsen naar de supermarkt, je laat de auto staan en je
trekt je regenpak aan. Ga 3 plaatsen vooruit.
Je hebt een nieuwe zwarte trui gekocht, terwijl er nog drie in je kast liggen. Ga drie plaatsen
terug.
Je doet elke zaterdag aan plogging: tijdens het hardlopen zwerfvuil opruimen. Geweldig! Ga
3 plaatsen vooruit.
De zon schijnt, maar je droogt de was toch in de droger: ga 3 plaatsen terug.
Je gaat op vakantie met het vliegtuig; ga 4 plaatsen terug
Je doet mee aan warme truiendag; gooi nog een keer.
Fantastisch, je hebt je auto van de hand gedaan en je huurt voortaan alleen nog maar een
auto als het echt nodig is. Ga door naar nummer 31!
Noem namen van tweedehandskledingwinkels in en om Utrecht. Voor elke naam 1 plaats
vooruit (maximaal 3).
Je bent met een oude dieselauto gaan rijden. Rij terug naar start.
Je rijdt 110 km per uur, waar je 130 km per uur mag. Bespreek met elkaar wat het voordeel
is van maximaal 110 op de snelweg. Gooi nog een keer.
Je hebt bij het Plantenasiel een plant voor je jarige vriendin gekocht. Ga hetzelfde aantal
ogen nog een keer vooruit.
Je hebt alle gloeilampen in huis vervangen door LED-lampen. Ga 2 plaatsen vooruit.
Je gebruikt te veel plastic. Sla 1 beurt over.
Je wilt naar Engeland. Je besluit te gaan zwemmen. Fantastisch! Ga meteen door naar
'Finish' and join the party!.

