Ganzenbord conflicten – Spelregels
Aantal spelers: 2 – 4
Materialen: speelbord, dobbelsteen en een stapel met situatiekaartjes
Speelwijze:
Je speelt dit spel op dezelfde manier als traditioneel ganzenbord, wel hebben de vakjes op het
speelbord andere betekenissen.
Betekenis van de verschillende kleuren speelvelden:
Blauwe cijfers: van nature
Kom je op een vakje met een blauw cijfer dan reageer je op de beschreven situatie (op het kaartje)
zoals je dat van nature zou doen. Met de andere spelers bespreek je of deze conflictstijl bij de
situatie past. Zijn jullie het er (in meerderheid) over eens dat deze conflictstijl past bij deze situatie,
dan mag je het kaartje houden. Wanneer niet, dan gaat het kaartje onder op de stapel.
Groene cijfers: oefenen (evt. vooraf opschrijven)
Kom je op een vakje met een groen cijfer dan reageer je op de beschreven situatie vanuit een
conflictstijl die jij wilt oefenen. De andere spelers raden welke conflictstijl jij laat zien. Door de
meerderheid goed geraden? Dan is het kaartje voor jou. Wordt het niet goed geraden, gaat het
kaartje onder op de stapel. Bespreek ook of jullie deze conflictstijl passend vinden bij deze situatie.
Rode cijfers: niet passend
Kom je op een vakje met een rood cijfer dan reageer je op de beschreven situatie vanuit een
conflictstijl die je niet passend vindt bij de situatie. De andere spelers raden welke conflictstijl jij laat
zien. Heeft de meerderheid het goed geraden? Dan is het kaartje voor jou. Wordt het niet geraden,
gaat het kaartje onder op de stapel. Bespreek ook met elkaar waarom deze conflictstijl niet passend is
bij deze situatie en welke jullie meer passend vinden.
Gele cijfers: zelf kiezen
Kom je op een vakje met een geel cijfer dan kies je zelf op welke wijze je reageert op de beschreven
situatie. (van nature, oefenen of niet passend). De anderen raden de conflictstijl, heeft de
meerderheid het goed, mag jij het kaartje hebben. Daarna bespreken jullie nog met elkaar of de
conflictstijl passend was bij de situatie.
Wanneer er in een groepje geen overeenstemming is of een conflictstijl passend is, wordt de
leerkracht/docent om advies gevraagd.
Betekenis van de speciale speelvelden:
nummer

naam

betekenis

6

brug

Ga verder naar 12

19

restaurant

Een beurt overslaan

21

P+R

Wie hier komt moet er blijven tot een andere speler er
komt. Degene die er het eerst was speelt dan verder.

29

omleiding

Terug naar 23

37

doodlopende
straat

Terug naar begin, opnieuw beginnen

42

einde

Wie hier als eerste komt heeft gewonnen

Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 42 zou spelen, moet vanaf 42 weer terugtellen. Dit
vergroot het risico dat je weer op het gevreesde hokje 37 terechtkomt.
Winnaar:
Degene die als eerste het eindpunt bereikt of wanneer jullie het spel voortijdig moeten beëindigen
degene die het dichtst bij het eindpunt staat.
Of: wanneer het spel gespeeld wordt door meerdere groepjes in een klas
Het groepje dat gezamenlijk de meeste kaartjes heeft verzameld heeft gewonnen.

