SOCIAL-SPEL

BENODIGDHEDEN (VOOR 2 TOT 6 SPELERS)
Het speelbord, een pion voor elke speler en twee dobbelstenen.

SPELREGELS
•

Elke speler kiest een pion en plaatst deze op het eerste vakje van het bordspel
bij “start”.

•

Spelers gooien om de beurt met de twee dobbelstenen. Wie het hoogst gooit,
mag beginnen.

•

Wie bij de eerste worp 4 en 5 gooit, mag meteen doorgaan naar nummer 53
op het bord. Wie bij de eerste worp 5 en 3 gooit, gaat in een keer verder naar
nummer 26.

•

Bij een worp van de dobbelstenen, beweeg je de pion het aantal vakjes over het
bord dat je hebt gegooid. Er zijn dan vervolgens drie mogelijkheden:
De speler landt op een vakje met een cijfer: de beurt gaat door naar de volgende speler.
De speler landt op een vakje met twee dobbelstenen en mag nog een keer gooien.
De speler landt op een opdrachtvakje: voer de opdracht uit en zet het aantal stappen voor- of

•

Kom je op een vakje waar al de pion van een medespeler staat, dan moet je
terug naar je oude plaats.

•

Om het spel te winnen, moet bij de laatste worp het juiste aantal ogen worden
gegooid om vakje 63 te bereiken: gooi je teveel, dan moet er vanaf 63 worden
teruggeteld; komt de pion daarbij op een vak met een opdracht, dan moet
nogmaals eenzelfde aantal vakjes worden teruggeteld.

UITKNIP-PIONNEN

achteruit wat in het vakje staat aangegeven.
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Je bent tegen online pesten en
verzint een hashtag om daar online
aandacht voor te vragen. Welke
hashtag gebruik jij? Zet een stap
vooruit als jij je medespelers hebt
overtuigd dat deze viral kan gaan.
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Oh nee, het algoritme is weer
aangepast en je video is helemaal
niet opgepakt. Je hebt maar 3 views,
je broertje en je beste vrienden.
Hmm, maar even uitzoeken hoe je
het algoritme weer de baas kan zijn.
Sla een beurt over.
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Je twijfelt of het bericht dat een
bekende vlogger deelt op YouTube wel
echt waar is. Lees op isdatechtzo.nl
hoe je nepnieuws kunt herkennen en
noem drie checks die je kunt doen. Je
mag twee stappen vooruit zetten als
dat is gelukt!
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Yes, weer een nieuwe
drawwithmevideo online.
Je kan urenlang naar dit
soort video’s blijven kijken
en dat doe je ook. Sla een
beurt over.

62 61
GAME OVER
Begin weer
helemaal
opnieuw.
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Je favoriete Instagrammer heeft
een reactie gegeven op jouw
comment #instagoals
Noem je meest gebruikte hashtag
en zet drie stappen vooruit.
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Je TikTok-video is viral gegaan en
heeft al 10.000 views gekregen in
de afgelopen 24 uur! Je zweeft van
geluk naar vakje 12 op het bord.

Zoek het Instagramprofiel
van je favoriete influencer op
en lees diens korte bio aan je
medespelers voor. Kunnen zij
op basis van deze bio raden
wie de influencer is? Dan
mogen jullie je pion twee
vakjes naar voren zetten.
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Neurie een bekende tune
van een TikTok-video en
zet - al neuriënd - twee
stappen naar voren.
De speler die de tune
raadt, mag een keer extra
gooien.
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Wat een leuke nieuwe
profielfoto op je social
media! Je krijgt super veel
likes en mag 4 stappen
vooruit zetten op het bord.
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Aii, een extra lang reclameblok dat
je moet kijken voordat je je YouTube
video kunt afspelen. Rustig afwachten,
totdat je door één van je medespelers
van deze ellenlange advertorial wordt
bevrijd. Is er geen speler meer achter
je? Sla dan één beurt over.
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Yes, je favoriete influencer heeft een
nieuwe vlog online gezet! Je ziet
meteen dat dit een betaalde vlog
is aan de hashtags #ad en #spon.
Deze influencer wordt dus betaald
door een adverteerder. Sla een beurt
over, zodat je de video op je gemak
kunt bekijken.
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START

Challenge je medespeler(s) om het Beeld en Geluid Social-spel
te spelen. Maak een toffe foto terwijl je het samen speelt en
deel hem op social media met de hashtags #beeldengeluid
#beeldengeluiddenhaag #influenceme!
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Dans je favoriete
TikTok-dansje. Raden
je medespelers welke
dans-challenge dit is?
Zet dan twee stappen
vooruit!

Alle spelers maken een foto van
iets eetbaars. Geef je telefoon door
aan je linker medespeler. Deze past
de foto aan met diens favoriete
filter. Bekijk elkaars foto en stem
op de mooiste. De speler met de
meeste likes, mag de pion twee
stappen naar voren zetten.
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Je wilt net je vraag stellen tijdens
een online Meet & Greet met die toffe
influencer, als je wifi eruit knalt. Je
gaat snel aan de slag met je modem,
zodat je zo min mogelijk mist.
Ga terug naar vakje 37.
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