
POEPSPEL  Yura Gerritsen   

Poepspel 
 
 
Doel: 
Verzamel zoveel mogelijk punten. 
 
Het poepspel heeft 2 elementen. 
Allereerst het handelselement maar daarnaast ook het slim inkopen van dieren 
zonder dat je je geld kwijtraakt aan de inspecteurs. 
 
Voorbereiding van het spel: 

 Print de poepkaartjes uit op verschillende kleuren papier. (anders is het voor 
de postbemanning een stuk lastiger) 

 De grote dieren printen. Let op dit zijn vier verschillende soorten! De vogels, 
reptielen, insecten en zoogdieren.  

 Print de verkoopkaarten in de dezelfde kleur als de diersoorten. 
 Verzamel het geld dat je wilt gebruiken  
 Maak prijslijsten voor de poepsoorten, 1 bij elke post. Prijzen tussen de 10 en 

100 euro 
 Verdeel de poepkaartjes en het geld over de posten. 
 De dierenkaarten en verkoopkaarten liggen op de centrale post (een 

verkooppost kan ook) 
 Zet tafels en stoelen neer bij de posten 

 
 
 
De kinderen mogen poepkaartjes per keer kopen en of verkopen, wel mogen ze er 
meer in hun handen hebben. Het is bij deze variant handig om de kinderen in 
groepjes te laten werken. Wel allemaal zelf handelen en daarna overleggen over de 
beste strategie om tot zoveel mogelijk punten te komen. 
 
De postbemanning heeft 4 poepsoorten die in prijs mogen veranderen. Heeft de 
handelaar weinig kiwikwaks meer dan wordt die prijs hoog zodat de kinderen ze 
weer in komen leveren. 
Zorg ervoor dat er altijd wat goedkoops te kopen valt. Op het moment dat alle 
kinderen het goed door hebben dan kan de prijs omhoog met een maximum van 
bijvoorbeeld 250 euro. 
 
De rondlopende inspecteur(s) pakken nooit de poep af. Ze hebben graag schone 
handen. Wel zijn ze verzot op het geld. Beetje handig denken hoeveel geld je 
afneemt. Moet voor de kinderen wel leuk blijven. 
 
Gouden regel: verkreukt geld is niets waard en verkreukte kaarten ook niet… (niet al 

het geld is netjes maar zo kunnen we het nog een keer gebruiken) 

 

Veel plezier 



Mierenmest Mierenmest Mierenmest

Mierenmest Mierenmest Mierenmest

Mierenmest Mierenmest Mierenmest

Mierenmest Mierenmest Mierenmest



Kamelenkeutels Kamelenkeutels Kamelenkeutels

Kamelenkeutels Kamelenkeutels Kamelenkeutels

Kamelenkeutels Kamelenkeutels Kamelenkeutels

Kamelenkeutels Kamelenkeutels Kamelenkeutels



Kiwikwak Kiwikwak Kiwikwak

Kiwikwak Kiwikwak Kiwikwak

Kiwikwak Kiwikwak Kiwikwak

Kiwikwak Kiwikwak Kiwikwak



Slangenstront Slangenstront Slangenstront

Slangenstront Slangenstront Slangenstront

Slangenstront Slangenstront Slangenstront

Slangenstront Slangenstront Slangenstront



























€ 1.000,00 3 punten

€ 1.000,00 3 punten

€ 1.000,00 3 punten

€ 1.000,00 3 punten

€ 1.000,00 3 punten

€ 1.000,00 3 punten

Ieder dier kost 1000 euro!

Ieder dier is 3 punten waard

Een complete serie is 30 punten waard

Poepspel Verkoopkaarten Yura Gerritsen



€ 500,00 1 punt

€ 500,00 1 punt

€ 500,00 1 punt

€ 500,00 1 punt

€ 500,00 1 punt

€ 500,00 1 punt

Ieder dier kost 500 euro!

Ieder dier is 1 punt waard

Een complete serie is 10 punten waard

Poepspel Verkoopkaarten Yura Gerritsen



€ 1.500,00 5 punten

€ 1.500,00 5 punten

€ 1.500,00 5 punten

€ 1.500,00 5 punten

€ 1.500,00 5 punten

€ 1.500,00 5 punten

Ieder dier kost 1500 euro!

Ieder dier is 5 punten waard

Een complete serie is 50 punten waard

Poepspel Verkoopkaarten Yura Gerritsen



€ 2.000,00 8 punten

€ 2.000,00 8 punten

€ 2.000,00 8 punten

€ 2.000,00 8 punten

€ 2.000,00 8 punten

€ 2.000,00 8 punten

Ieder dier kost 2000 euro!

Ieder dier is 8 punten waard

Een complete serie is 80 punten waard

Poepspel Verkoopkaarten Yura Gerritsen


