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Dierentuinspel 
 

Doel: 

 Verdien zo veel mogelijk geld! 
 

Voorbereiding: 

 Maak prijslijsten met de prijzen van de dieren. (1 per dierentuin, minimaal A3-formaat 
met ruimte om erachter te schrijven) 

 Verdeel het geld over de dierentuinen 
 Verdeel de dieren over de tuinen. Zes van de acht dieren per tuin 
 De kaarten met meerdere dieren aan de broodfokker meegeven 
 Geef iedere dierentuin een dikke stift om de prijzen te veranderen 
 Zet bij iedere dierentuin een stoel en een tafel neer 

 

Spel: 
 
Themaverhaal: 
De dierentuinen in Europa hebben een internationaal fokprogramma opgezet. De 
dierenhandelaren zijn hier handig op ingesprongen. Zij hebben er hun specialiteit van 
gemaakt om dieren tussen de dierentuinen te vervoeren om er gelijktijdig nog een goede 
duit mee te verdienen. 

Op het moment dat er in Barcelona Zoo te veel giraffen zijn slaan zij hun slag. Voor een 
klein bedrag halen ze een dier op om er mee door Europa te rijden om te kijken welke tuin er 
het meeste voor over heeft. 

Om je populatie een beetje in stand te houden en er voor te zorgen dat je geen inteelt krijgt 
is het belangrijk om ook weer giraffen uit andere tuinen aan te trekken. 

Dit verdient een goede boterham, toch zijn er ook handelaren die een uitstapje naar de 
broodfokker maken. Daar leveren ze hun giraffe af en voor een klein bedrag kunnen ze er 
veel meer meenemen. 

De autoriteiten zijn op de hoogte van deze praktijken, toch blijkt het lastig dit uit te roeien. 

Uitleg: 

De kinderen krijgen aan het begin van het spel een dier. Met dit dier lopen ze de posten af. 
Daar waar het dier het meeste waard is leveren ze het in en krijgen er geld voor terug. Daar 
kunnen ze weer een nieuw dier kopen om dat weer ergens anders zo duur mogelijk in te 
leveren. 

Ergens in het speelveld loopt een broodfokker rond. Hij heeft alle kaarten waar meer dan 1 
dier op staat op zak. Een kind dat daar een kaart inlevert met een bedrag daarbij, krijgt een 
nieuwe kaart in dezelfde kleur. Als deze kaart bij een dierentuin ingeleverd wordt dan krijgen 
ze daar het dubbele bedrag voor. 
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Er lopen ook 1 of 2 fokdeskundigen rond. Zij hebben ook hun opleiding tot 
belastinginspecteur behaald en kunnen de kinderen aanhouden. Een kind moet dan 
belasting betalen. Heeft het kind dat een dierenkaart met meer dieren in zijn bezit dan moet 
hij die inleveren! Gewone kaarten mogen gewoon meegenomen worden want daar is een 
vergunning voor. 

 

Prijslijsten:  

Artis 

Leeuw 10 

Giraffe 20 

Nijlpaard 30 

Gorilla 40 

Hyena 50 

Zebra 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijslijsten zijn een voorbeeld.  

 

Niet iedere dierentuin heeft dezelfde populatie. Sommige dierentuinen hebben gewoon de 
faciliteiten niet om giraffen te herbergen en die zullen ze dan ook niet op hun verlanglijstje 
hebben staan en doen dus ook niet mee in hun fokprogramma. 

Lille zoo 

Neushoorn 10 

Kangaroe 20 

Leeuw 50 

Giraffe 40 

Nijlpaard 50 

Gorilla 10 

Zoo Berlin 

Hyena 10 

Zebra 50 

Neushoorn 30 

Kangaroe 40 

Leeuw 30 

Giraffe 10 

Barcelona Zoo 

Nijlpaard 10 

Gorilla 20 

Hyena 30 

Zebra 40 

Neushoorn 50 

Kangaroe 10 
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Bij dierentuin 1 kost de zebra 10 euro. Bij tuin 3 geven ze er 50 voor. Dit zal betekenen dat 
de zebra’s in tuin 1 snel verkocht zijn. Om er voor te zorgen dat je dierentuin niet helemaal 

leeg loopt verander je de prijzen. Dieren waar je veel van hebt worden in de uitverkoop 
gedaan en dieren die schaars beginnen te worden daarvoor geef je een hoge beloning. 

In het eerste deel van het spel is het van belang om de prijzen laag te houden, met een 
maximum van 50 euro. Dit is om alle kinderen de kans te geven het spel te snappen. Liggen 
de prijzen al direct hoog dan kan een kind dat het niet snapte, de andere kinderen nooit 
meer inhalen wat betreft het verdiende geld. 

De broodfokker is in het eerste deel van het spel minder belangrijk. Zijn laagste honorarium 
is 50 euro. De kinderen moeten dus eerst echt iets verdient hebben willen ze hem kunnen 
betalen. Zijn prijzen gaan mee omhoog met de dierentuinprijzen. Ook dit mag naar eigen 
inzicht. Een kind dat al heel veel verdiend heeft mag best iets  meer gaan betalen ten 
opzichtte van een kind dat voor de eerste keer komt. 

De fokdeskundige belastinginspecteur laat de kinderen betalen. In het eerste deel van het 
spel 20 euro tenzij dat het enige is dat het kind heeft. De inspecteur heeft vooral ten doel om 
de kinderen op te jagen en er voor te zorgen dat de spanning erin blijft. Niets is zo mooi om 
die nare inspecteur te snel af te zijn en net bij een dierentuin aan te sluiten.  

Na 20-30 minuten kunnen de prijzen omhoog gaan, laat ze dan stijgen tot de 100 euro en 
weer laten tot de 250. 

De kinderen mogen 1 dier tegelijk kopen en/of verkopen. Dit is om ervoor te zorgen dat de 
dierentuinen halverwege hun spel geen verkoopwaar meer hebben. Ze mogen wel meer dan 
1 dier tegelijk vervoeren. Hebben ze een zebra en 10 euro in de hand en is bij jou dierentuin 
de zebra weinig waard, laat ze dan alleen iets kopen van 10 euro en de zebra bewaren. 

Later in het spel kun je het naar 3 dieren opwaarderen. (Is niet iedereen van de 
postbemanning goed in hoofdrekenen, laat de kinderen dan uitsluitend 3 dezelfde dieren 
kopen) 

Geef ruim van te voren aan wanneer de kinderen geen dieren meer kunnen kopen, wanneer 
ze de dieren alleen nog maar in kunnen leveren. Dan kunnen de prijzen ook weer een eind 
omhoog gaan.  

Voor de dierentuinen is het leuk te proberen van 1 dier alles te krijgen. Zo krijgt de 
postbemanning ook zijn eigen strijd (later in het spel). 

 

Gouden regel: verkreukt geld is niets waard en verkreukte dieren ook niet… (niet al het geld 

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

 

Veel plezier 
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