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¿Menos Minas?
In dit spel kruip je als ploeg in de huid van een team ontginners. Jullie opdracht: kostbare 
grondstoffen opdiepen en invloedkaarten bemachtigen. Het ontginnen op zich is eenvoudig. 
De echte uitdaging komt daarna: de opbrengst eerlijk verdelen onder alle betrokken partijen. 
‘Kom op voor je rechten’ is de boodschap. Zorg dat je sterk staat in onderhandelingen met 
overheidsambtenaren en mijnbedrijven. Wie weet heeft jouw team op het einde van ¿Menos 
Minas? wel de kostbaarste materialen in handen?

Veel plezier!

De tito’s, keti’s en aspi’s van Chiro Liebel uit Erondegem testten het spel al uit: hun 
belevenissen kun je vinden op www.chiro.be/menosminas.

¿Menos Minas? in het kort 
x Groepsgrootte: 6 - 30

x Doelgroep: 12- tot 18-jarigen

x Duur: ongeveer 3 uur

x Terrein: het beste buiten, met een centraal 

verzamelpunt, maar binnen kan ook.

x Doel: Zoveel mogelijk punten behalen door de meeste 

grondstoffen te verzamelen, op een correcte manier.



TIP 
In plaats van in een stoffen zak kun je de grondstoffen 

bijvoorbeeld in een doos doen met een handdoek 

over, of alles in een handdoek.
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Speluitleg 
Doel van het spel 
Elk team van ontginners probeert zoveel mogelijk regio’s te ontginnen, en bij de verdeling 
van de opbrengst zoveel mogelijk in de wacht te slepen. Wie onderhandelt het beste en 
verzamelt dus de grootste opbrengst?

Voorbereiding 

Materiaal klaarzetten

x Op een centraal punt op het terrein voorzie je een grote tafel waar de spelers allemaal 
rond kunnen staan. 

x Schud de regiokaarten en leg ze gedekt op tafel. Dat is de trekstapel. 
x Draai de bovenste vier regio’s om en leg ze op een rij in het midden van de tafel. 
x Doe de grondstoffen in de stoffen zak. Haal er per regio zoveel uit als het 

aantal dat links onderaan op de kaart vermeld 
is en leg ze erop.

x Steek de marktkaart precies in het midden 
van de stapel regiokaarten. 

De ontginners 

Elke ontginner heeft een waarde die 
bovenaan afgebeeld staat op de kaart. 
‘Handjes’ en ‘Baretten’ hebben daarnaast 
nog speciale eigenschappen. Die zijn 
beschreven bij de verdeling van de 
opbrengst van een regio.

speciale eigenschap

ontginningskracht
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Spelverloop 

algeMeen 
Begin met een verdeelspel. Daarna volgt een competitiespel, waarin de ploegen het tegen 
elkaar opnemen. De winnaars mogen in de eerste ronde als eerste hun rol voor de rest van 
het spel kiezen. 

Daarna krijg je een paar keer eerst een ronde regio’s ontginnen en dan een competitiespel. 
Wie die competitiespelen wint, krijgt een invloedkaart. Daarmee kunnen de teams 
beïnvloeden hoeveel een regio opbrengt.  Bij vijf of zes teams krijgen de beste twee 
ploegen een kaart.  

Het spel verloopt dus als volgt:
1. Verdeelspel: om de spelers te verdelen in teams
2. Competitiespel: de ontginnersrollen worden verdeeld over de teams
3. Regio’s ontginnen: de teams proberen zoveel mogelijk grondstoffen te verwerven
4. Competitiespel: er wordt gespeeld om invloedkaarten
5. Regio’s ontginnen
6. Afwisselend competitiespel en regio’s ontginnen
7. Nabespreking

De competitiespelen vind je verder in de handleiding.

VerDeelspel 
Om een gsm te produceren, heb je 75 kg grondstoffen nodig, en heel veel water en 
brandstof. Dat is heel veel, en daar zijn we ons niet altijd van bewust. De gevolgen zijn 
immens: de marktprijzen van die grondstoffen gaan massaal omhoog maar zonder dat 
de lokale bevolking er baat bij heeft. Mijnbedrijven gaan ook alsmaar dieper en verder 
gaan graven om die grondstoffen op te diepen, soms zonder naar waardevolle natuur- en 
leefgebieden om te kijken. 
Heb je eigenlijk al die extra toepassingen wel nodig?
 
Materiaal: Kaartjes met daarop de verschillende grondstoffen van een gsm. 
Spel: Geef elke deelnemer een grondstof. De bedoeling is dat ze nu de andere gaan zoeken. 
Samen met hun team moeten ze alle grondstoffen van een gsm zien samen te krijgen. 

In een gsm zitten de volgende grondstoffen: coltan, 
silicium, koper, nikkel, zilver, tin en lood.

Kies eerst hoeveel groepen je wilt maken. 
Kies daarna evenveel grondstoffen uit het 

TIP 
Vraag na het verdeelspel zeker de grondstofkaartjes 

terug voor je met de speluitleg start. Zo vermijd je 

verwarring met de grondstoffen uit het grote spel.
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bovenstaande lijstje. Maak van elk van die grondstoffen evenveel kaartjes als je deelnemers 
per groepje hebt. Bij drie ploegjes van vier heb je dus bijvoorbeeld vier kaartjes voor coltan, 
vier voor silicium en vier voor koper.

regio’s ontginnen 
Op de speeltafel liggen 
vier regiokaarten open. 
Het getal links onderaan 
staat voor het open 
gedeelte van de opbrengst. 
Haal willekeurig zoveel 
grondstoffen uit de zak en 
leg ze al op de kaart.
Alle teams leggen hun 
vier ontginners open voor 
zich neer. Het team dat het 
eerste verdeelspel won, 
mag beginnen. Daarna 
komen de anderen in 
wijzerzin aan de beurt.

Om beurten leggen de teams een ontginner bij een regio. Die kaarten mogen deels op 
elkaar liggen, maar alle waarden moeten zichtbaar blijven.

Zodra de totale waarde van de ontginners hoger is dan of gelijk 
aan het getal bovenaan op de regiokaart begint de eigenlijke 
ontginning. Nu wordt bepaald wat het verborgen gedeelte is van de 
opbrengst: haal nog willekeurig zoveel grondstoffen uit de zak als 
het getal rechtsonder op de regiokaart aangeeft. 

1 + 2 + 3 ≥ 6. De totale waarde van de ontginners is groter dan de 
waarde van de regio. De regio wordt ontgonnen en de betrokken teams 
onderhandelen over hoe ze de opbrengst zullen verdelen (zie verder). 
Daarna verdwijnt de regiokaart uit het spel, en ze wordt vervangen 

door een andere. Leg er al het open gedeelte van de opbrengst op.
De betrokken ontginners keren terug naar hun team. Ze liggen daar 
gedekt hun beurt af te wachten tot alle open ontginners uitgespeeld 
zijn.

Kom je met je team aan de beurt en heb je geen open kaarten 
meer, dan mag je je gedekte ontginners omdraaien en daarmee 
verder spelen. Heb je helemaal geen kaart om af te leggen, dan 
moet je die beurt overslaan.

TIP 
Vraag na het verdeelspel zeker de grondstofkaartjes 

terug voor je met de speluitleg start. Zo vermijd je 

verwarring met de grondstoffen uit het grote spel.
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Na elke vier ontginningen volgt er eerst een competitiespel, waarmee de teams 
invloedkaarten kunnen winnen. Daarna krijgen ze eerst even de tijd om te overleggen en 
hun strategie te bespreken voor je verder gaat met regio’s ontginnen.

opbrengsten VerDelen 
Als alle ontginners bij de betrokken regio van hetzelfde team zijn, krijgt dat team de 
volledige opbrengst. Zijn er meerdere teams bij betrokken, dan moeten ze onderhandelen 
over de verdeling.

Regels voor de onderhandelingen:
x De voorwaarden moeten specifiek zijn en mogen niet van toeval afhangen. De teams 

mogen bijvoorbeeld niet met een dobbelsteen of muntstuk gooien om te bepalen wie wat 
krijgt. Ze mogen ook niet willekeurig grondstoffen verdelen.

x De teams moeten de gehele opbrengst verdelen. Er mag niets overblijven.
x De teams mogen alleen onderhandelen over de opbrengst waar het op dat moment 

over gaat. Ze mogen dus geen afspraken maken over de verdeling van toekomstige 
opbrengsten.

x Als de zandloper doorgelopen is voor de teams een overeenkomst hebben, wordt de 
gehele opbrengst verwijderd uit het spel (de opbrengst wordt apart gelegd en niet in de 
stoffen zak gedaan).
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Onderhandelen met Handjes en Baretten 

BaRETTEn HanDjES

Baretten krijgen al het koper
van de regio waar ze bij 
liggen, ook als de onderhandelingen over 
de andere grondstoffen mislukken. Als 
meer dan één team een Baret bij een regio 
legde, geldt die regel niet, dan wordt koper 
gewoon mee verdeeld 
tijdens de onderhandelingen.

Een team dat een Handje bij 
een regio legde, mag blindelings één 
grondstof wegnemen bij een team dat 
mee die regio ontgon. Legden meerdere 
teams een Handje bij eenzelfde regio, 
dan nemen ze in dezelfde volgorde 
een grondstof weg. Dat gebeurt na de 
verdeling van de grondstoffen, ook als de 
onderhandelingen mislukten.

Als je zowel een Baret als een Handje bij dezelfde regio legde, mag je wél kijken bij het 
wegnemen.  Dat geldt ook nog als een Baret of een Handje van een ander team een van 
de regels hierboven ongeldig maakte.  Ook deze regel geldt nog als de onderhandelingen 
mislukken.

nadat de buit verdeeld is
x De teams nemen hun ontginners 

terug die bij de regio lagen en 
leggen die kaarten gedekt voor hen.

x De regiokaart wordt vervangen door 
de bovenste regio van de trekstapel. Leg de open opbrengst op de nieuwe regio.

x Het team dat aan de beurt is, legt een ontginner bij een regio en het spel gaat verder.

De marktkaart zit tussen de stapel regiokaarten. Op het moment dat ze getrokken wordt, 
mogen de teams grondstoffen ruilen met elkaar. Ze mogen zoveel grondstoffen ruilen als ze 
willen, maar ze hebben daar maar één minuut de tijd voor (draai de zandloper om). De teams 
zijn niet verplicht te onthullen welke grondstoffen ze al bezitten, maar dat mag wel. 

Wanneer de minuut markt voorbij is, leg je die kaart opzij en gaat het spel 
gewoon verder: trek een nieuwe regio, en de volgende ploeg die aan de 
beurt is, mag weer een ontginner 
inzetten.

Na elke vier regio’s ligt het spel 
stil en moeten de ploegen eerst 
een competitiespel spelen om 
invloedkaarten te verdienen.

TIP 
Om de betrokkenheid van de teams bij deze fase te verhogen, kun je 

iedereen in het team een taakje geven. Iemand houdt de grondstoffen 

bij, iemand anders de invloedkaarten. Een speler legt de ontginners 

bij de regio’s, een andere gaat onderhandelen, een derde houdt de 

punten bij. Zo heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Laat hen 

natuurlijk wel even kort een strategie afspreken voordat deze fase begint.

TIP 
De regels kunnen soms verwarrend overkomen. 
Toon eerst een rondje voor zodat de deelnemers 
het makkelijker begrijpen.

Cu
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Einde van het spel 

Er zijn twee mogelijkheden:
x Ofwel geraak je aan zes competitiespelen. Daarna volgt nog een rondje regio’s ontginnen, 

maar dan stopt het.
x Ofwel zijn de grondstoffen op. Dan mogen de teams enkel nog ontginners leggen bij de 

regio’s die op tafel liggen. Regio’s waarvoor de opbrengst verdeeld is, worden niet meer 
vervangen. In dat geval eindigt het spel wanneer de laatste onderhandeling beëindigd is 
en alle grondstoffen verdeeld zijn.

Wanneer het spel afgelopen is, laat elk team zien welke grondstoffen ze verzameld hebben 
en tel je de punten. Bij gelijkstand heb je meer dan één winnaar.

Puntentelling:
x Koper en zilver zijn een punt per stuk waard.
x Goud is drie punten per stuk waard. 
x Voor elke andere grondstof (aardgas, lithium, nikkel, zink en tin) krijgt het team dat er het 

meeste heeft bonuspunten. Bij gelijkspel tussen twee teams delen zij die bonuspunten. 
Gaat het over drie of meer teams met hetzelfde aantal, dan krijgt er niemand iets extra’s.
x Bij drie teams: twaalf punten
x Bij vier of vijf teams: tien punten
x Bij zes teams: acht punten

x Een team dat elke grondstof minstens één keer bezit, krijgt vijf bonuspunten. Je krijgt die 
bonus maar één keer, ook al heb je die combinatie meerdere keren.

x Antimonium is vijftien punten waard. Het team dat antimonium bezit, kan wel geen 
bonuspunten meer verdienen. Een combinatie brengt dus geen vijf extra punten op. Voor 
de grondstoffen waarvan dat team er het meeste heeft, krijgt er niemand bonuspunten.
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Nabespreking
Grondstofontginning is een thema waar je niet spontaan bij stilstaat. Vaak weet je wel dat 
het gebeurt, maar je staat er te ver van af om te weten op welke manier dat gebeurt en 
welke risico’s het inhoudt voor de mensen uit Latijns- Amerika. De gevolgen zijn in ieder 
geval groter dan je denkt. Basisrechten worden met de voeten getreden, zoals het recht op 
zuiver water, op voedselwinning, zelfbeschikking en gezondheid. De lokale bevolking krijgt 
hier geen inspraak in en hun dorpen, economie en natuur moeten wijken voor grootschalige 
ontginningsprojecten. Het is dus niet zozeer de ontginning op zich die enorm veel schade 
berokkent, maar de manier waarop ze gebeurt. 

De laatste jaren neemt het verbruik van grondstoffen spectaculair toe. Zonder dat we erbij 
stilstaan, gebruiken we er in het dagelijkse leven tientallen. Denk maar aan je gsm, laptop en 
mp3-speler.
Doordat de vraag naar grondstoffen stijgt, raken de meest bereikbare vindplaatsen uitgeput 
en is het economisch interessanter om ertsen te ontginnen op moeilijk toegankelijke 
plaatsen. Er wordt zelfs niet stilgestaan bij het feit dat die plaatsen waardevolle natuur- en 
leefgebieden zijn en respect verdienen.

Met ¿Menos Minas? kreeg je de kans om je leden op een leuke en informatieve manier 
bewust te maken van die situatie. Belangrijk is dat je achteraf kort even bespreekt wat zij 
van het spel vonden, welke gevoelens het opwekte en hoe het thema bij hen aankwam. Rek 
dat niet te lang, maar zorg dat je leden niet met een dubbel gevoel naar huis gaan. Laat hun 
mening voldoende aan bod komen en geef ruimte om te ventileren.

Methodiek 

Materiaal: gsm-zakje en de kaarten met feiten op. (zie bijlage)
Voorbereiding: Informeer je over de campagne en lees de kaarten met de feiten goed. Zo 
ben je goed voorbereid op de vragen die zullen komen.

Rond het spel af en zet je met je deelnemers op een rustige plaats. Geef het gsm-zakje met 
de kaarten aan een willekeurige deelnemer. Die trekt een kaart en leest ze voor. Er zijn twee 
soorten:
x Vragen: de deelnemer beantwoordt de vraag voor de gehele groep. Pols gerust ook naar 

het antwoord van andere deelnemers.
x Stellingen: de bedoeling van die kaarten is een discussie op gang te brengen onder de 

deelnemers. Geef hen even de tijd om een mening te vormen en laat hen dan starten met 
de discussie.

Daarna geeft de deelnemer het gsm-zakje aan iemand anders. 
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Laat ze hun plan trekken.  
Wij trekken mee!
Hoger en hoger, dieper en dieper 

We staan er niet bij stil, maar elke twintig jaar verdubbelt de vraag naar grondstoffen. We 
produceren er de eindeloze stroom goederen mee die we naar hartenlust consumeren. Ook 
in opkomende industrielanden als Brazilië, China en India stijgt het verbruik en daarmee 
de vraag naar delfstoffen razendsnel. Door die sterk toenemende vraag stijgen de prijzen 
spectaculair. Met grondstoffen is tegenwoordig veel geld te verdienen. Dit maakt dat 
mijnbedrijven bijna koortsachtig nieuwe ontginningsdomeinen verkennen en uitbaten. Die 
terreinen bevinden zich echter alsmaar vaker in kwetsbare natuurgebieden en in de woon-, 
leef- en werkgebieden van inheemse volkeren en plattelandsgemeenschappen.

Kraters in het landschap, wonden bij inheemse volkeren 
Op zich is er niets mis met de ontginning van bodemrijkdommen. Met de manier waarop 
dat gebeurt, loopt het vaak wel mis. Hoewel de wet het anders voorschrijft, hebben 
inheemsen en kleine boeren geen inspraak. Niemand raadpleegt hen wanneer er grootse 
mijnbouwprojecten op stapel staan in hun woongebied. Nochtans komen hun akkers en hun 
drinkwater in het gedrang en daarmee dus ook hun voedsel en hun gezondheid. Velen vallen 
ten prooi aan ondervoeding en marginalisering. 

Laat ze hun plan trekken? 
We kunnen niet machteloos toekijken. Ontginning moet gebeuren met respect voor het 
recht op inspraak, wonen, werken en leven van de lokale gemeenschappen. Daarom 
ondersteunt Broederlijk Delen in Latijns-Amerika verschillende organisaties die de rechten 
van die plattelandsgemeenschappen verdedigen. Zo trekken we mee aan hun eigen plannen 
voor een betere toekomst.

Trek mee! 
Als je deze brochure in handen hebt, trek je al ge-wel-dig mee!. Vertel je groep over het 
onrecht dat bestaat in deze wereld en informeer hen spelenderwijs. Je kunt ook mee(r) 
actie voeren door bijvoorbeeld een ploeg bijeen te zoeken en mee te doen aan de 
Zuidprikwedstrijd. Of organiseer een Koffiestop, verzamel ‘Kilometers voor het Zuiden’ of ga 
mee op Wereldkamp. Broederlijk Delen heeft een schitterend aanbod voor jongeren (zoals 
jij?). Pluis het uit op www.broederlijkdelen.be/jongeren. 

  Campagne 
Broederlijk Delen
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TIP 
Enkele tips om de campagne makkelijker over te brengen!x Lees aandachtig de campagne-uitleg in het spel. Het zal jou meer achtergrond verschaffen. Wil je nog meer informatie? Kijk dan op www.broederlijkdelen.be. Op www.chiro.be/menosminas vind je ook enkele interessante links.
x Elk competitiespel staat in het teken van een bepaalde fase in het proces van ontginning. Vertel je leden ook telkens in welke fase ze momenteel zitten.x Wint een team een invloedkaart? Lees dan voor de hele groep het verhaal van de kaart voor. Zo blijft het niet bij één team steken, maar weet heel je groep waarover het gaat.
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TIP 1
¿Menos Minas? in de klas kun je perfect linken aan Zuidprik. Dat is een wedstrijd waarbij 

leerlingen tussen 12 en 18 uitgedaagd worden om zelf acties te organiseren in het kader van de 
Broederlijk Delencampagne. Eén van die acties is “Kaap de Les”. Het opzet: leerlingen nemen 
het roer over van hun leerkrachten en laten medeleerlingen op een unieke manier proeven van 

de Broederlijk Delencampagne. ¿Menos Minas? lijkt ons de ideale manier om die opdracht tot 
een goed einde te brengen. 

Wie zin heeft in deze wedstrijd kan zich inschrijven op www.zuidprik.be. Je krijgt dan een eigen 
groepspagina. Daar kun je na afloop van de activiteit de nodige foto’s, verslagen en filmpjes opladen om de jury te overtuigen. Wie weet gaan jouw leerlingen wel met onze schitterende prijzen lopen.Op die website vind je trouwens nog een resem ideeën en tips om van de wedstrijd een echte 
voltreffer te maken!

¿Menos Minas? 
 op school en in de klas 
Dit spel is absoluut inzetbaar binnen de schoolmuren. Hieronder geven we mee hoe dit 
concreet kan.

Op SCHOOL tijdens een MONDIALE DAG 

Tijdens de campagneperiode organiseren heel wat scholen een mondiale dag vol 
workshops, infosessies en informatieve spelen. ¿Menos Minas? past perfect in het 
programma van zo’n dag. Er is dan meestal voldoende tijd en ruimte om het spel integraal te 
spelen. 

Wat heb je nodig? 
x Minstens 3 begeleidende leerkrachten die de spelbrochure gelezen hebben.
x Een groep leerlingen van 12 tot 30 personen.
x Minstens 2 uur tijd om te spelen. Met uitleg en nabespreking wordt dat makkelijk 3 uur.
x Een centrale plaats, een tafel waaraan onderhandeld kan worden, ruimte op de speelplaats 

of in een speelzaal om de competitiespelen uit te voeren.
x Het materiaal zoals het in de checklist opgesomd is, tenzij je bepaalde opdrachten schrapt 

of andere toevoegt.
x Opmerking: om het spel nauwer te laten aansluiten bij het schoolse leven, vervang je 

de personages van één groep ontginners, met name de ‘jeugdbeweging’, beter door 
‘schoolse’ figuren: de directeur, de adjunct-directeur, een leerkracht en een leerling. De 
speelkaarten waar die personages op staan, bieden we als download aan op www.chiro.
be/menosminas. 
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In de KLAS tijdens de LES 

Het spel ¿Menos Minas? past na enkele eenvoudige aanpassingen binnen het kader en de 
tijdslimieten van één les(uur).

Wat moet je aanpassen? 
x De groepsverdeling kan via het voorgestelde verdeelspel maar ook eenvoudiger 

gebeuren: op basis van de klasnummers, de zitplaatsen van de leerlingen, een 
vooropgesteld plan van de leerkracht, enz.

x De competitiespelen worden in deze versie van het spel integraal geschrapt.
x Voor de rolverdeling leg je van elke soort ontginnerskaarten één exemplaar op de tafel. 

De groepen mogen om beurten een kaart trekken. De kaart die getrokken wordt, bepaalt 
welke rol de groep tijdens het spel moet opnemen.

x Invloedkaarten verdienen gebeurt nu niet via competitiespelen maar door met een 
dobbelspel te gooien. Een ploeg die 3 of 6 gooit, mag een invloedkaart van de stapel 
nemen. Wanneer elke ploeg gegooid heeft, ga je weer verder met regio’s ontginnen. Eens 
alle invloedkaarten zijn uitgedeeld, wordt de ‘dobbelronde’ overgeslagen.
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Wat heb je nodig? 
x Eén begeleidende leerkracht die de spelbrochure gelezen heeft.
x Een klas met 6 tot 30 leerlingen.
x Minstens 50 minuten tijd voor uitleg, spel en korte afsluiter.
x Een centrale tafel waar onderhandeld wordt.
x Het materiaal zoals het in de checklist opgesomd werd, met uitzondering van het 

materiaal dat nodig is voor de competitiespelen.
x Ontginnerskaarten met personages uit het schoolleven (zie opmerking hierboven onder “p 

school tijdens een mondiale dag”).
x Nabespreking: de methodiek in deze spelbrochure is bruikbaar in de klas, maar je kunt ook 

afsluiten met pakkend beeldmateriaal. Hierover lees je verder meer.

TIP 2
Broederlijk Delen ontwikkelde speciaal voor het secundair onderwijs een lessenpakket en een dvd 

met een campagnefilm en een filmpje over het thema. Dat filmpje duurt maar zes minuten, en het 

is een aanrader voor wie een aangrijpende instap of afsluiter zoekt bij het spel. De campagnefilm is 

dan weer ideaal om een mondiale dag te starten. 

Meer informatie over de inhoud van die films of hoe je ze kunt verkrijgen, vind je in de catalogus van 

Broederlijk Delen. Die kun je raadplegen via mijn.broederlijkdelen.be. 

Op deze (nieuwe) webstek van Spoor ZeS voor het onderwijs, vinden leerkrachten allerlei 
extra’s waaronder oa. een overzicht met de VOET’en die je met het spelen van dit spel 
behaalt. Neem zeker een kijkje!

www.spoorzesindeklas.be
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Adressenlijst
Broederlijk Delen 
 
nationaal secretariaat  
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel 
tel.: 02-502 57 00 | fax: 02-502 81 01 
info@broederlijkdelen.be | www.broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat antwerpen 
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
tel.: 03-217 24 90 | fax: 03-272 05 82
antwerpen@bdwzz.be 

Regionaal secretariaat Limburg 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
tel.: 011-24 90 20 | fax: 011-23 16 54
hasselt@bdwzz.be 

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvadorstraat 30, 9000 Gent
tel.: 09-269 23 40 | fax: 09-269 23 49
gent@bdwzz.be 

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant/Mechelen/Brussel 
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel.: 015-29 84 58 | fax: 015-29 84 80
mechelen@bdwzz.be 

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
tel.: 02-213 04 73 | fax: 02-502 81 01
ddwzz.brussel@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare
tel.: 051-26 08 08 | fax: 051-26 08 00
roeselare@bdwzz.be 
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Spoor ZeS 

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

tel.: 03-231 07 95 | fax: 03-232 51 62
spoorzes@chiro.be | www.chiro.be/spoorzes 

Heb je zin om mee te werken aan de ontwikkeling van Spoor ZeS-spelen? Laat het gerust 
weten via spoorzes@chiro.be.

Reacties zijn welkom via jongerenspel@chiro.be .

Materiaallijst
naaM SPEL BEnODIgD MaTERIaaL

Verdeelspel x Briefjes met de verschillende grondstoffen voor een gsm.

Regio’s ontginnen x Stoffen zak
x Grondstoffiches
x Invloedkaarten
x Regiokaarten
x Ontginnerskaarten
x Marktkaart
x Overzicht van de punten
x Zandloper van één minuut 

Competitiespelen x Papier
x Balpen
x Affiche met seingeving (zie bijlage)
x Rode verf
x Kaarten met mineralen
x Jengaspel

Nabespreking x Kaarten met stellingen en vragen (zie bijlage)
x Gsm-zakje

Spel je het spel in de klas? Dan heb 
je nog een dobbelsteen nodig.
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De competitiespelen
Voor je van grondstoffen een product kunt maken, moet je ze uit de grond gaan halen. Dat 
is niet zo evident: je moet een bepaald aantal stappen doorlopen voor je aan de ontginning 
mag beginnen. Als eerste vraag je toestemming bij de regering en raadpleeg je de lokale 
bevolking over je plannen. Informeer iedereen correct. Als zij je de toestemming geven voor 
eventuele exploitatie kun je bodemstalen nemen om te zien of de grondstof die je zoekt er 
ook effectief aanwezig is. Is dat het geval, dan begin je met de ontginning van het gebied. De 
grondstoffen verkoop je door. Dat levert je geld op, dat je dan zodanig verdeelt dat iedere 
partij er beter van wordt.

toesteMMing Vragen aan De regering

x Doel: Met je team als eerste eindigen en niet proberen af te vallen.
x Spel: Alle teams krijgen een minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te vinden waar ja 
of nee in voorkomt. Voorbeelden: jas, snee, enz.
De teams moeten om beurten een woord van hun lijstje afroepen, en wel zo dat je 
afwisselend een ‘ja’- en een ‘nee’-woord hoort.
x Winst: Het winnende team mag als eerste een set karakterkaarten kiezen.
x Materiaal: Papier, balpen

De oMgeVing raaDplegen en inforMeren 
x Doel: Met je team als eerste de affiche proberen over te nemen.
x Spel: In het midden van het terrein hangt een affiche met seingeving. De bedoeling is dat 
elk team iemand uitstuurt om de affiche te gaan bekijken. Die persoon bekijkt de affiche, 
keert terug naar zijn of haar team en probeert de borden na te tekenen. Zodra hij of zij terug 
bij het team is, mag een volgende speler vertrekken. Het team dat als eerste alle borden 
getekend heeft, wint het spel.
x Winst: Bij vier teams of minder krijgt de winnaar een invloedkaart. Bij vijf of zes teams 
krijgen de beste twee er één. 
x Materiaal: Affiche met seingeving (zie bijlage)
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Het gebieD exploiteren

x Doel: Met je team als 
laatste overblijven en je 
koper beschermen.
x Spel: Eén iemand van het 
team brengt een rode stip 
aan op zijn of haar lichaam, 
dat stelt koper voor. Probeer 
zoveel mogelijk rode stippen 
te ontdekken maar ook je 
eigen stip te beschermen. 
Het team waar de rode stip 
ontdekt wordt, valt af. Wie 
als laatste overblijft, wint het 
spel. 
x Winst: Bij vier teams of 
minder krijgt de winnaar een invloedkaart. Bij vijf of zes teams krijgen de beste twee er één. 
x Materiaal: Rode verf

Het gebieD ontginnen

x Doel: Met je team als laatste overblijven.
x Spel: De teams staan elk in een cirkel. Elk team kiest twee vertegenwoordigers, en ze 
geven hen elk een voorwerp mee. Ze kunnen kiezen uit een hakbijl, een steen of geld. De 
hakbijl overwint de steen, de steen het geld en het geld de hakbijl. 
Na het fluitsignaal lopen de twee vertegenwoordigers elk naar een ander team. Wanneer ze 
de tegemoetkomende vertegenwoordiger tegenkomen, beelden ze het voorwerp uit dat ze 
gekozen hebben. Verliezers vallen af, winnaars keren terug naar hun team. Zo probeer je de 
andere teams uit te dunnen en uit te schakelen.
Als je geen twee vertegenwoordigers meer kan afvaardigen, val je als team af. Blijven er maar 
twee teams over? Dan stuur je maar één iemand uit. 
x Winst: Bij vier teams of minder krijgt de winnaar een invloedkaart. Bij vijf of zes teams 
krijgen de beste twee er één. 
x Materiaal: Geen

Winst Maken

x Doel: Met je team zo goed mogelijk kunnen voorspellen of een grondstof duurder of 
goedkoper is dan een andere.
x Spel: Elk team probeert zo lang mogelijk goed te raden. De begeleiding draait een kaart 
om en het team probeert te voorspellen of de grondstof die op de volgende kaart staat 
duurder of goedkoper is. Hebben ze het juist, dan blijven ze aan de beurt. Maken ze een fout, 
dan stopt het daar voor hen. Wie geeft het meeste juiste antwoorden na elkaar? 
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x Winst: Bij vier teams of minder 
krijgt de winnaar een invloedkaart. 
Bij vijf of zes teams krijgen de beste 
twee er één. 
x Materiaal: Kaarten met 
grondstoffen op, die maak je zelf

Winst HerVerDelen 
x Doel: Zoveel mogelijk winst 
verzamelen. 
x Spel: Op de blokjes van een 
Jengatoren kleeft de begeleiding allemaal bedragen. Hierna wordt de 
toren opgebouwd en speel je een rondje Jenga. Het team dat de toren laat omvallen, verliest 
het spel. Hun winst wordt over de andere teams verdeeld. 
Alle blokken worden gedekt in het midden gelegd. Startend met het team links van de 
verliezer wordt met de klok mee telkens een blok getrokken totdat ze allemaal verdeeld zijn. 
Wie de grootste winst verzamelde, wint het spel. 
x Winst: Bij vier teams of minder krijgt de winnaar een invloedkaart. Bij vijf of zes teams 
krijgen de beste twee er één. 
x Materiaal: Jengaspel waarbij de blokjes allemaal een waarde meekrijgen.

Welke grondstof is het duurst?

Grondstof Prijs (uitgedrukt in €/kg op 10/11/2011)
Goud  41 501,00
Zilver  799,00
Tin  21,00
Nikkel  18,10
Antimonium  15,40
Koper  7,00
Lithium  5,20
Zink  1,80
Aardgas  € 0,04/Kwh
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Bijlagen 
Affiche voor competitiespel “De omgeving raadplegen en informeren” 
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 Feit 3 
In Congo werken ongeveer 50 000 
kinderen in de kobaltmijnen. Dat metaal is 
bestemd voor mobiele telefoons, laptops 
en mp3-spelers.

 Feit 4 
Wist je dat één gsm meer dan twintig 
verschillende grondstoffen bevat?

 Feit 5 
De prijs van metalen als goud, koper of tin 
is in tien jaar tijd met 200% gestegen

 Feit 6 
Je kunt zelf een steentje bijdragen 
door kilometers te fietsen, te skaten, 
te wandelen of te lopen voor de actie 
‘Kilometers voor het Zuiden’ van 
Broederlijk Delen.

 Feit 1 
De marktprijs van coltan is spectaculair 
gestegen door het succes van de gsm. 
Hieruit wordt tantalium gewonnen. Dat is 
een essentiële grondstof voor de productie 
van elektronische elementen, zoals in je 
gsm. Het wordt voornamelijk opgediept in 
Congo. 

 Feit 2 
Als iedereen zijn gsm 4 jaar zou gebruiken 
in de plaats van maar 1 jaar, zouden de 
milieueffecten dalen met 40%.

Nabesprekingkaartjes 
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 vraag 

hoe lang doe jij met je gsm? Wat 
is de reden dat je een nieuwe 
koopt? Heb je al die nieuwe 

applicaties wel nodig? Sta je stil 
bij de gevolgen van je aankoop 

wanneer je een gsm koopt? 

 discussie 

de Congolezen zijn rijk want hun 
land bezit de grondstof coltan.

 vraag 

hoe zou jij kunnen bijdragen 
aan de vermindering van het 

grondstofverbruik?

 vraag 

kijk je op een andere manier 
naar het probleem met 

grondstofontginning 
nu je weet dat er kinderarbeid 

aan te pas komt?

 vraag 

zou je als Chirogroep of klas aan 
die actie deelnemen? Hoe voel je 
je als Chiro of als klas betrokken 

in dat verhaal?

 discussie 

bedrijven mogen grondstoffen 
opdiepen waar ze maar willen, 

want dat levert geld op 
en is dat goed.
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 Feit 9 
Voor de productie van een siliciumchip, het 
meest essentiële onderdeel van een gsm, 
zijn nodig: 32 liter water, 1,6 kg brandstof 
en 72 gram chemische producten.

 Feit 10 
In 2008 waren er in de Verenigde Staten 
250 miljoen gsm’s in gebruik. Een ton van 
die gsm’s bevat 300 g goud, terwijl je uit 
gouderts amper 2 à 3 g goud per ton haalt.

 Feit 11 
Je kunt je klas of Chirogroep kapen voor de 
campagne van Broederlijk Delen. Let op! Je 
mag enkel je klas of Chirogroep kapen in 
het thema van de campagne. TIP 

Registreer je kaapactie op www.zuidprik.

be en misschien val je in de prijzen! 

 Feit 7 
Bij de ontginning van grondstoffen wordt 
het chemische product cyanide gebruikt. 
Die stof komt daarbij vaak in rivieren 
terecht, ze bevuilt het water en brengt 
huidziekten mee voor de lokale bevolking.

 Feit 8 
Elke twintig jaar verdubbelt het 
wereldverbruik van delfstoffen. 
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 vraag 

denk je dat je hier zelf 
een rol in gespeeld hebt?

 vraag 

kijk je op een andere manier 
naar het probleem met 

grondstofontginning nu je weet 
dat er gif aan te pas komt? 

Op welke manier?

 vraag 

ben je bereid om hier 
aan mee te werken? Waarom? 

Welke gevolgen hebben 
je acties voor de wereld?

 vraag 

sta je stil bij de gevolgen 
van je aankoop wanneer 

je een gsm koopt?

 vraag 

ben je bereid om aan de actie 
deel te nemen? Waarom ben je 
bereid om eraan mee te doen?
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Zin in nog meer Spoor ZeS-spelen?
Ga naar www.chiro.be/jongerenspel en vindt er nog een heleboel 
jongerenspelen!

Nog meer Spoor ZeS!
Naast jongerenspelen maakt Spoor ZeS 
nog andere materialen.

Touwtje-trek
“Wie trekt aan het langste eind? Wie heeft de toekomst in handen? Wie leeft 
het beste leven?” 
Stel je jezelf weleens dat soort vragen? Nood aan (grond)stof tot 
nadenken, aan discussiestof? Aan stukjes poëzie van anderen over 
het goede leven? Aan methodiekjes om er in groep eens bij stil te 
staan?  
Dit boekje biedt je allerlei soorten grondstof: voor de start van een 
bijeenkomst, als gespreksvorm, als afsluiter. Voor groepen, teams, 
klassen of andere ploegen.

Solidariteitsproject Trek?! voor de basisschool
Een speelse en belevende vertaling van de 
campagne ‘Laat ze hun plan trekken! Wij trekken 
mee!’.
Trek?! Heb je er zin in? Trek met ons mee!  Alex en 
Oscar dromen van een andere wereld. Ze dagen 
ons uit om samen met hen kleur te brengen in 
hun wereld. De rode draad nemen we dit jaar erg 
letterlijk: het is een stevig touw van onderlinge 
verbondenheid, waarmee we de boel in gang 
trekken. Go!  




