
VOORDEELKAARTJE
In ruil voor dit kaartje heb je recht op het 
voordeel dat bij je huidige droomjob past.

Tuinbouwer: Tuinbouwers doen er goed aan om elk 
jaar andere groenten op hun veld te zetten.  Zij kunnen 
ervoor kiezen om vlak voor het bouwen en planten hun 
opbrengstkaart te wisselen voor een opbrengstkaart van de 
andere soort.
Huishoudster: Huishoudsters krijgen een 
vast inkomen.  Zij krijgen in ruil voor hun 
voordeelkaartje een extra opbrengstkaart.  Dat is 
vooral nuttig in de bouwen-en-plantfase.
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Veehouder: Veehouders kunnen tijdens een goed moment 
hun vee van de ene naar de andere plaats verplaatsen.  Tijdens 
de actiefase mag de persoon die dit voordeelkaartje afgeeft 
van team wisselen met iemand die een andere droomjob koos.
Onderwijzer: Onderwijs maakt je slimmer.  Deze persoon kan 
om een valsspeeltip vragen bij de spelbegeleiding en zo een 
bepaalde opdracht tijdens de actiefase een pak makkelijker 
maken!  Er staan heel wat tips bij de opdrachten: oplossingen 
en valsspeeltips.  Als iemand een valsspeeltip vraagt voor een 
andere opdracht kun je die opdracht wat vereenvoudigen.
Taxichauffeur: Met de taxi ben je sneller op je bestemming!  
Taxichauffeurs krijgen tijdens de actiefase dubbel zoveel tijd bij 
een tijdsopdracht.
Winkelier: Winkeliers hebben van alles in hun winkel 
liggen, zij kunnen daaruit zelf hun keuzes maken.  
Een winkelier die tijdens de actiefase een spel 
wint, mag kiezen welk opbrengstkaartje hij of zij 
uit de zak haalt.
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en valsspeeltips.  Als iemand een valsspeeltip vraagt voor een 
andere opdracht kun je die opdracht wat vereenvoudigen.
Taxichauffeur: Met de taxi ben je sneller op je bestemming!  
Taxichauffeurs krijgen tijdens de actiefase dubbel zoveel tijd bij 
een tijdsopdracht.
Winkelier: Winkeliers hebben van alles in hun 
winkel liggen, zij kunnen daaruit zelf hun keuzes 
maken.  Een winkelier die tijdens de actiefase een 
spel wint, mag kiezen welk opbrengstkaartje hij 
of zij uit de zak haalt.

Veehouder: Veehouders kunnen tijdens een goed 
moment hun vee van de ene naar de andere plaats 
verplaatsen.  Tijdens de actiefase mag de persoon die dit 
voordeelkaartje afgeeft van team wisselen met iemand die een 
andere droomjob koos.
Onderwijzer: Onderwijs maakt je slimmer.  Deze persoon kan 
om een valsspeeltip vragen bij de spelbegeleiding en zo een 
bepaalde opdracht tijdens de actiefase een pak makkelijker 
maken!  Er staan heel wat tips bij de opdrachten: oplossingen 
en valsspeeltips.  Als iemand een valsspeeltip vraagt voor een 
andere opdracht kun je die opdracht wat vereenvoudigen.
Taxichauffeur: Met de taxi ben je sneller op je bestemming!  
Taxichauffeurs krijgen tijdens de actiefase dubbel zoveel tijd bij 
een tijdsopdracht.
Winkelier: Winkeliers hebben van alles in hun 
winkel liggen, zij kunnen daaruit zelf hun keuzes 
maken.  Een winkelier die tijdens de actiefase een 
spel wint, mag kiezen welk opbrengstkaartje hij 
of zij uit de zak haalt.


