
GANZENBORD

Bij het spelen van dit spel merk je dat iedereen anders is. De ene persoon praat makkelijk over seks en de ander is nog 
verlegen. De ene persoon heeft al seksuele ervaringen en de ander nog niet. Er zullen vragen bij zitten die je niet weet en 
ook dat is goed. Het spel is juist bedoeld om van elkaar te kunnen leren. Ga met elkaar in gesprek: luister naar elkaar, 
geef je mening en discussieer over de vraag. Je zult merken, iedereen denkt anders over seks. 

DOEL:
• Je leert spelenderwijs met elkaar praten over seksualiteit.
• Je leert je grenzen over seksualiteit kennen.
• Je ontwikkelt je normen en waarden over seksualiteit en relaties.

GROEPSGROOTTE:
Van 2 tot en met 6 spelers.

VOORBEREIDING:
Leg de grijze kaartjes uit de doos op de Wat denk je? afbeelding op het speelbord, de rode kaartjes op de Wat vind je? afbeelding 
en de groene kaartjes op de Wat weet je? afbeelding. 
Zet de pionnen (de eicellen en zaadcellen) op het speelbord, dus op de stip met dezelfde kleur. Geef elke speler een escape schijf.

SPELREGELS:
Iedere speler kiest een eicel of een zaadcel. Gooi eerst allemaal 1 keer met de dobbelsteen. 
Degene die het hoogste aantal ogen gooit mag beginnen. Bij een gelijk aantal ogen gooi je opnieuw. Bij elke beurt gooi 
je met 1 dobbelsteen en verplaats je je pion evenveel vakjes als je ogen hebt gegooid. Speel met de klok mee. 

Bij dit spel krijg je verschillende soorten vragen voorgelegd, Wat vind je?, Wat weet je? en Wat denk je?.

Als je op een rood hokje komt, pak je het bovenste kaartje van de Wat vind je? stapel. Lees de vraag voor en geef hierover je mening. 
Ga in overleg met de andere spelers. Vraag aan elkaar wat de mening van de andere spelers is. Als je het niet met elkaar eens bent, 
probeer dan de verschillende meningen aan elkaar uit te leggen. Het is een Wat vind je? kaartje dus iedereen mag een andere 
mening hebben. Dit vragen aan elkaar doe je bij het beantwoorden van alle vragen, dus ook bij de groene en grijze kaartjes.

Als je op een groen hokje komt, pak je het bovenste kaartje van de Wat weet je? stapel. Lees de vraag voor en probeer de vraag te 
beantwoorden. 

Als een eicel en een zaadcel samen op 1 hokje komen, pak je een grijs kaartje. Lees deze voor en beantwoord samen het 
Wat denk je? kaartje. Deze vragen gaan alleen over zwangerschap en abortus. Je kunt tenslotte zwanger worden als er een eitje bij 
een zaadje komt of andersom. (Dat geldt niet voor 2 zaadcellen of 2 eicellen op één hokje, want hier word je niet zwanger van).

De antwoorden van de grijze en groene kaartjes vind je op de gekleurde antwoordkaarten. Op alle groene en op sommige grijze  
vragenkaartjes staat een nummer. Dat nummer staat ook op de gekleurde antwoordenkaart. Daar vind je het antwoord op die vraag. 
Lees de antwoorden voor, nadat je eerst met elkaar in overleg bent geweest. 

Het is mogelijk dat je 2 kaartjes mag pakken. Het grijze kaartje (ei- en zaadcel samen op een hokje) én het kaartje van de 
kleur waar je op komt. 

Na het beantwoorden van de vragen leg je het kaartje onderop de stapel.

Misschien krijg je tijdens het spel een vraag die je liever niet beantwoordt. Dan mag je 1 keer je escape inzetten. Deze leg 
je dan op de bijbehorende witte afbeelding op het speelbord. Als je gebruik maakt van je escape, dan ga je 3 plaatsen terug. 
Je hoeft aan je medespelers niet uit te leggen waarom je de escape inzet.

Als je op een ORANJE hokje komt, pak je de oranje kaart en lees je het bijbehorende verhaaltje voor.

Degene die precies op hokje nummer   61  komt heeft gewonnen!

TIPS:
• Speel dit spel in een kring om het bord heen.
• 1 speler leest alle antwoorden van de grijze kaartjes voor.
• 1 speler leest alle antwoorden van de groene kaartjes voor.
• De oranje kaart wordt voorgelezen door degene die op dat hokje staat.

Hoe meer je
aan elkaar
vraagt, hoe
meer je van
elkaar leert!


