SPELREGELS: Door de bril van de EU(-landen)

HET SPEL
Doel
De spelers verplaatsen zich in de huid van de EU en haar lidstaten. Het doel van het spel is om een overzicht te krijgen van de maatregelen die de EU en haar lidstaten namen om de vluchtelingencrisis aan te pakken.
De spelers bekijken zo de vluchtelingencrisis in de EU vanuit het perspectief van de EU en haar lidstaten.

Aantal spelers
Je speelt het spel met 4 spelers.
Elke speler krijgt een aantal spelkaarten die hij/zij zo snel mogelijk probeert uit te spelen.
Spelregels
Om beurt trekt een speler, een ‘stop/go’ kaart. Deze bevat een symbool die ook terug te vinden is op de spelkaarten van de deelnemers:
1.
Ster: dit is een EU-maatregel.
2.
Bol: dit is een maatregel van één of meerdere EU-landen.
3.
driehoek: dit is een feit over de vluchtelingencrisis.
De speler kan nu enkel een kaart uitspelen dat dat symbool bevat. Bijvoorbeeld trek je een ster, dan mag je enkle
een spelkaart met daarop een ster toevoegen aan het spelbord. De spelkaarten moeten bovendien aansluitend
aangelegd worden op het spelbord. Wie een kaart uitlegt, leest voor wat er op het kaartje staat.
Kan je niet aanleggen, dan gaat de beurt naar de volgende speler.
Duur
Het spel duurt ongeveer een uur.
Benodigdheden
 een spelbord
 40 spelkaarten
 20 ’stop/go’ kaarten
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DE SPELREGELS—SAMENGEVAT
1.

Leg het spel klaar:

Het spelbord in het midden

De ‘stop/go’ kaarten naast het spelbord

2.

Verdeel de 40 spelkaarten over de spelers.

3.

Start het spel. De jongste speler mag starten. Daarna ga je verder in wijzerzin.

4.

De speler trekt een ‘stop/go’ kaart. Deze kaart bepaalt welke kaarten hij/zij kan uitspelen. Maar de kaarten
moeten steeds aansluitend aangelegd worden.

Kan de speler een kaart aanleggen, dan mag hij/zij dat doen.

Kan de speler niet aanleggen, dan verliest hij/zij de beurt en is het aan de volgende speler.
Na elke beurt verdwijnt de ‘stop/go’ kaart onderaan de stapel.

5.

De speler die er in slaagt als eerste alle kaarten uit te spelen, wint het spel.

