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SPELREGELS

Zowel voor Brussel als voor de rest van de wereld is voeding een zeer belangrijke uitdaging voor 
het milieu. In 2016 vond de lancering plaats van de “Good Food-strategie – naar een duurzaam 
voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” met als hoofddoelen het verhogen van 
de voedselproductie in de stad, het verminderen van voedselverspilling en het sensibiliseren van 
de toekomstige generaties. 

Leefmilieu Brussel heeft het Game of Food-spel ontwikkeld om jongeren meer te betrekken bij 
hun voedingskeuzes! Dankzij dit spel zullen ze ontdekken met welke ingrediënten ze hun bord 
kunnen vullen zodat het “Good Food” wordt!

1 GOOD FOOD-STRATEGIE

Proficiat! De leerlingen hebben ontdekt wat Good Food is en aan welke criteria aandacht 
geschonken moet worden bij de aankoop van voedingswaren! Om ze te laten deelnemen aan de 
Good Food-beweging in Brussel en ze zich te laten engageren voor een duurzaam 
voedingspatroon, kan u:
• De leerlingen voorstellen om een engagementscontract in te vullen en/of ze laten vertellen

wat ze met hun ouders uit de informatiefiche voor de ouders hebben geleerd (te vinden in de 
map met aanvullende documentatie);

• Van theorie naar praktijk omschakelen door het organiseren van een Good Food-klasgerecht!

Voor andere ideeën kan u de fiche “Nog een stap verder” raadplegen in de map met 
aanvullende documentatie en vergeet vooral niet om uw ervaringen met andere Brusselse 
scholen te delen. Stuur een foto en een kleine beschrijving door naar info@bubble.brussels. 

5 HET VERVOLG

Dit spel zorgt voor een eerste ontdekking van de milieu-uitdagingen die door voeding veroorzaakt 
worden. Het werd ontwikkeld voor een klas met leerlingen tussen de 10 en 14 jaar en zal hen 
helpen om hun voedingspatroon duurzamer te maken. Het is niet nodig om over enige 
voorkennis te beschikken om als animator het spel te leiden. Al de nodige informatie wordt 
gegeven en ontdekt tijdens het spel. De rol van animator kan ingenomen worden door een 
leerkracht, een opvoeder, een ouder of leerling.

Alvorens het spel van start gaat, wordt er best een introductie voorzien om de leerlingen de Good 
Food-categorieën te laten ontdekken zodat ze hun spelbord goed kunnen vullen. Nadien kunnen 
de leerlingen met het spel beginnen en hun boodschappen doen!

Het spel is makkelijk aan te passen aan verschillende doelgroepen of situaties.

2 De dynamiek van Game of Food

3) Verloop:

DEEL 1:
De teams zullen elk om beurt een ingrediëntenkaart moeten kiezen uit de 9 kaarten die worden 
voorgesteld op het bord of de waskoord. Om de toerbeurt te bepalen, steken alle teams op 
hetzelfde moment hun gekozen inzetkaart in de lucht. Indien een team zijn "speciale kracht"-kaart 
wil gebruiken, kan het die op dat moment inzetten. Het team met de grootste inzet mag beginnen 
(behalve als een "speciale kracht"-kaart het tegengestelde aanduidt, dan mag het team met de 
kleinste inzet beginnen).

Elk team stuurt zijn "koper" naar het bord of de waskoord en die "kopers" zetten zich in een rij 
naargelang de orde bepaald door de inzetkaarten. De "koper" van het eerste team kiest een kaart. 
Hij hoopt dat die het team zoveel mogelijk wortels op zijn spelbord zal opbrengen waarmee het 
team een heerlijk gerecht kan samenstellen! Het aantal gewonnen wortels per ingrediënt wordt op 
de achterzijde van de kaarten weergegeven: de animator geeft de gewonnen wortels aan de              
"koper" die ze op het spelbord van zijn eigen team plaatst. Elke "koper" doet hetzelfde voor zijn 
team. De animator neemt de gebruikte inzetkaart telkens terug.
Van zodra de 6 teams hun ingrediënt gekozen hebben en hun gewonnen wortels op het spelbord 
hebben geplaatst, neemt de animator de 3 overgebleven ingrediënten weg en plaatst er 9 nieuwe 
voor de tweede beurt. De teams zullen opnieuw een inzetkaart moeten gebruiken om de toerbeurt 
te bepalen en een andere "koper" sturen om een ingrediënt te kiezen en wortels te winnen. Zo 
verlopen er 6 beurten tot de inzetkaarten van de teams op zijn. 

PUNTEN: 
Wanneer al de inzetkaarten opgebruikt zijn en de menu’s zijn samengesteld, schrijft de animator 
het aantal gewonnen wortels van elk team op het bord:

De gewonnen wortels via de gekozen ingrediënten.

Een bonus van 5 wortels indien elke categorie van het spelbord minstens 1 wortel bevat. 

DEEL 2:
Elk team zal nadien zijn smakelijk menu voorstellen dat het met de gekozen ingrediënten heeft 
samengesteld. Het is de bedoeling dat de andere teams watertanden bij het horen van het menu! 
De animator noteert de menu’s op het bord.

PUNTEN:
Wanneer alle menu’s zijn voorgesteld, zal elk team om de beurt 1 tot 5 wortels geven aan de andere 
teams:  5 voor het beste menu,  4 voor het tweede beste en zo verder. 

TOTAAL VAN DE PUNTEN: 
De wortels van de 2 delen van het spel worden samengeteld en de animator maakt de winnaar 
bekend!
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6 spelborden (1 per team)
6 grote thematische fiches over de impact 
van voeding op het milieu
83 ingrediëntenkaarten  
2 fixatiesystemen (9 magneten/ 1 waskoord 
met 9 papierklemmen)
150 "wortel"-jetons
42 inzetkaarten 
7 "speciale kracht"-kaarten

Een map met aanvullende documentatie:
1 kalender met de Belgische seizoensgroenten en -vruchten
1 fiche "Eiwitgehalte"
1 activiteitenfiche "Bereiding van een Good Food-gerecht"
1 engagementscontract (*)
1 informatiefiche voor de ouders (*)
1 fiche “Nog een stap verder”
1 sensibiliseringsaffiche om in de klas of in de gang op te 
hangen

(*) Deze documenten kunnen in grote hoeveelheid besteld worden bij Leefmilieu Brussel - info@bubble.brussels 

3 Onderdelen van het spel

4 GAME OF FOOD

VOORBEREIDING: 
Deel de leerlingen op in teams van 6 
personen en plaats ze in de vorm van een 
boog in de klas zodat alle de spelers het 
bord kunnen zien. 

DUUR: 
De introductie via het bevragen van de 
leerlingen en de presentatie van de 6 
Good Food-categorieën kunnen van het 
spel losgekoppeld worden indien er 
weinig tijd is.

Het spel duurt 60 minuten zonder de 
introductie, waarvan 20 minuten bestemd 
zijn voor de presentaties van de menu’s en 
het tellen van de punten. 
Het aantal beurten kan ook aangepast 
worden naargelang de beschikbare tijd. 
Hoewel we de uitleg van het spel met 6 
beurten beschrijven, kan er ook gekozen 
worden voor 5 of 7 beurten. We raden aan 
om toch een minimum van 5 beurten te 
houden zodanig dat de teams over 
minstens 5 ingrediënten beschikken om 
hun menu samen te stellen.

     INTRODUCTIE VÓÓR HET SPEL 

a) De animator bevraagt de leerlingen over de verbanden 
die ze leggen tussen voeding en het milieu.
Bijvoorbeeld: 
Weet je waar je voeding vandaan komt? 
Welke verschillen kunnen er zijn tussen voedingsmiddelen 
(teeltmethode, herkomst, seizoen, label, enz.)?
Wordt er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd?
Is voeding geëvolueerd ten opzichte van het tijdperk van 
jullie grootouders?
…

b) Uitleg van de 6 Good Food-categorieën: 
Om vertrouwd te raken met de verschillende Good 
Food-categorieën geeft u elk team een thematische fiche. 
Elke fiche stelt een nefast gevolg voor van voeding op het 
milieu. Bij elke fiche hoort gelukkig een oplossing: een van 
de 6 Good Food-categorieën. 
Elk team zal na een voorbereidingsfase om de beurt een 
kleine presentatie geven aan de andere leerlingen over de 
inhoud van hun fiche en de cijfers die ze opmerkelijk 
vonden. Na elke presentatie zoekt de ganse klas naar de 
categorie van het Good Food-spelbord die een oplossing 
biedt voor het probleem voorgesteld in de fiche. 
We raden aan om de animator de fiches te laten lezen als 
voorbereiding op het spel omdat de leerlingen enkel een 
of twee cijfers zullen presenteren. Zo kan de animator 
aanvullende informatie geven bij de presentatie van de 
teams.

Fotokrediet © : alle beelden zijn afkomstig uit Shutterstock.com, behalve:
Thematische fiche "Geïmporteerde producten": illustratie van Kroll.
Fiche "Nog een stap verder": Freepik.com, school "Les Marolles", A. Vanlaethem.

    HET SPEL

1) Doel: 
Als een echt team van sterrenchefs stellen jullie een heerlijk menu samen en verzamelen jullie zoveel mogelijk wortels!
Hoe?

 Door te kiezen voor ingrediënten die een maximum aantal categorieën van het Good Food-spelbord kunnen vullen. Per 
categorie die gevuld wordt, wordt een wortel verkregen. Een enkel ingrediënt kan verschillende categorieën vullen. De leerlingen 
moeten zelf raden welke ingrediënten de meeste wortels zullen opbrengen!

 Door het verkrijgen van een bonus indien alle categorieën van het Good Food-spelbord gevuld zijn door minstens één wortel. 

 Door het menu uit te vinden dat door de andere teams het meest geapprecieerd wordt (lekker, origineel, evenwichtig,…).

DE GOOD FOOD-PUNTEN
Een ingrediënt kan wortels opleveren indien het overeenstemt met een Good Food-categorie.
Enkele verduidelijkingen bij die categorieën:

STOP VERSPILLING: 'Stop verspilling'-wortels kunnen op twee manieren 
worden gewonnen. Enerzijds door te vermijden voedingswaren weg te 
gooien en anderzijds door overbodige verpakkingen te vermijden.

ANDERE EIWITTEN AANDURVEN: Levert wortels op wanneer de 
leerlingen kiezen voor eiwitten met een lage milieu-impact. Om die te 
vinden, mogen ze de fiche "Eiwitgehalte" gebruiken (aanwezig in de map 
met aanvullende documentatie).

GEMAAKT MET RESPECT: Levert wortels op wanneer de producten 
over een label beschikken: diervriendelijk, fair trade, milieuvriendelijk (bio).

HUISBEREID : De categorie van huisbereide gerechten en groenten uit 
eigen moestuin levert soms twee wortels op.

LOKAAL PRODUCT: In die categorie hoort alles wat in België wordt 
gemaakt of verwerkt. Door te kiezen voor lokale producten kunnen er soms 
ook twee wortels worden gewonnen. Een voorbeeld is Belgisch appelsap: 
zowel de appels als het sap worden in België geproduceerd.

SEIZOENSPRODUCT: Dit is enkel van toepassing voor fruit en groenten. 
En omdat het altijd wel ergens in de wereld het seizoen is van een bepaalde 
groente of fruit, worden er enkel "seizoenspunten" gewonnen wanneer het 
in België en tijdens het juiste seizoen wordt geteeld.

2) Start: 
Geef elk team 1 spelbord, 6 inzetkaarten en 1 "speciale kracht"-kaart. Plak 9 ingrediëntenkaarten op het bord met 
de magneten of hang ze aan de waskoord met de papierklemmen (indien de magneten niet bruikbaar zijn). 

Het is belangrijk dat enkel de voorzijde (met het ingrediënt erop) zichtbaar is voor de spelers. De achterzijde, waar 
het aantal gewonnen wortels op vermeld wordt, moet verborgen blijven tot het moment dat de teams een 
ingrediënt definitief hebben gekozen. 

Het doel is eveneens om evenwichtige menu’s samen te stellen. De 83 ingrediëntenkaarten werden opgemaakt 
volgens de voedselpiramide: drank, fruit en groenten, koolhydraten, eiwitten, zuivelproducten, suiker en vet. Er zijn 
bijgevolg veel meer "fruit en groenten"-kaarten dan "suiker en vet"-kaarten. Het goed schudden van de kaarten zorgt 
normaal voor een evenwicht. We raden echter aan dat de animator eerst goed nagaat of alle categorieën van de 
voedselpiramide aan bod komen wanneer hij/zij de 9 ingrediëntenkaarten ophangt.
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Een bonus van 5 wortels indien elke categorie van het spelbord minstens 1 wortel bevat. 

DEEL 2:
Elk team zal nadien zijn smakelijk menu voorstellen dat het met de gekozen ingrediënten heeft 
samengesteld. Het is de bedoeling dat de andere teams watertanden bij het horen van het menu! 
De animator noteert de menu’s op het bord.

PUNTEN:
Wanneer alle menu’s zijn voorgesteld, zal elk team om de beurt 1 tot 5 wortels geven aan de andere 
teams:  5 voor het beste menu,  4 voor het tweede beste en zo verder. 

TOTAAL VAN DE PUNTEN: 
De wortels van de 2 delen van het spel worden samengeteld en de animator maakt de winnaar 
bekend!


