Spelregels Groot Bespaarspel
Geschikt voor 3 tot 5 deelnemers.
Doel van het spel: bedenken welke maatregelen voor de besparing van energie op dit moment bij jou
passen.
Kies de kaarten met maatregelen die je binnenkort wel zou willen nemen, en leg aan de medespelers uit
waarom je die kaart kiest.
Leg de kaarten weg met maatregelen die je niet wilt nemen: óf omdat je die al eerder hebt genomen, óf
omdat je ze te duur vindt, óf omdat je ze niet kúnt nemen.
Spelregels:
Schud de kaarten, en verdeel ze onder de deelnemers.
Degene links van wie de kaarten verdeelt, begint.
Bij de eerste beurt kun je één van de kaarten in je hand in het midden leggen. Dat is een maatregel die je
zelf niet wilt uitvoeren. Misschien heb je zoiets al gedaan, of vind je het te duur, of niet zinvol?
Vertel aan je medespelers in het kort waarom je deze keuze hebt gemaakt!
Nu mag de persoon links van je bepalen of hij/zij jouw kaart zou willen hebben.
➢ Zo ja, dan mag hij/zij de kaart pakken. Vertel waarom!
➢ Zo nee, dan mag de daarop volgende persoon bepalen of de maatregel iets is voor hem/haar, en
dus de kaart pakken.
Zo steeds een speler verder, tot aan degene die de kaart heeft neergelegd. Dan is namelijk duidelijk dat
niemand die maatregel wil treffen. De kaart gaat dan omgekeerd op een stapel.
Vervolgens is de tweede speler aan de beurt. Dat is dus degene links naast de persoon die het eerst aan de
beurt was. Die legt een kaart uit zijn hand neer in het midden, van een maatregel die hij/zij niet wil treffen.
Waarom niet? Vertel!
Dan gaat het weer het rondje langs: wil iemand anders die kaart wel? Zo niet: omgekeerd op de stapel.
Het spel gaat door tot iedereen alleen maar kaarten in de hand heeft met maatregelen die hij/zij wil gaan
toepassen. De hoeveelheid is niet interessant. Er bestaan dus geen winnaars of verliezers.
Je mag blijven pakken, als je aan de beurt bent. Je hoeft niet verplicht af te leggen als je blij bent met de
kaarten in je hand.
Aan het eind legt iedereen de kaarten in zijn hand voor zich neer. Kaarten waar al over is gesproken kun je
overslaan. Maar misschien zijn er nog kaarten die je bij de uitdeelronde al meteen leuk vond. Daarvan kun
je nu vertellen waarom je dat dus gaat doen.

Ten slotte kun je op de uitgedeelde Toelichting aankruisen welke maatregelen je hebt uitgekozen.
In die Toelichting vind je het doel van zo’n maatregel, en vaak een extra tip, en zo mogelijk ook een
doorverwijzing naar een website waar je nadere informatie kunt zoeken om het daadwerkelijk uit te
voeren.
Veel spelplezier!

