
Safarispel 

 
Beschrijving 
 
Het is de bedoeling, dat elke groep probeert zijn safaripark vol te krijgen met twaalf verschillende 
dieren. Tijdens het spel kan men deze dieren op verschillende manieren kopen (en verkopen) en 
men kan geld verdienen (of moet geld afgeven) om deze dieren te kunnen betalen. De groepjes gaan 
al dobbelend van post naar post. 
 

• Op een overzichtelijk terrein zijn 40 genummerde posten uitgezet. De posten zijn in een kring 
gerangschikt, zodat nummer 40 dus weer grenst aan nr. 1 (vergelijk opstelling monopoly!). 

 

• Van de deelnemers worden groepjes van 4 à 5 personen gevormd. Elk groepje is eigenaar van 
een safaripark en heeft datzelfde safaripark als startpunt voor het spel. Per groepje laat men 
een persoon achter in het safaripark als parkwachter. 

 

• Als men weet, op welk nummer men is gekomen en kan vertellen, wat daar gedaan moet 
worden, komen de groepjes bij de Centrale Post om de nodige opdrachten te halen, te laten 
jureren, dieren te kopen e.d. Daarna dobbelt men, de spelleider tekent het nieuwe nummer 
op de kaart aan en de groep gaat op zoek naar het volgende nummer. 

 
We kennen de volgende soorten posten: 
 
➢ Safariparken - De onderweg gekochte, gevangen of verkregen dieren kan men op zijn 

safaripark achterlaten, als men daar op of weer langs is gekomen. 
 
➢ Havenplaatsen - Hier moet men een HP-opdracht vervullen. 
 
➢ Serata-plaatsen - Ook hier moet men opdrachten vervullen. 
 
➢ Dierenvelden - Op deze DV's kan men dieren tegen gereduceerde prijzen kopen, de 

vangwaarde. 
 
➢ Dierenkoopvelden - Op deze KV's kan men dieren tegen de vastgestelde volle koopwaarde 

verkrijgen. 
 
➢ Eiland der uitgestorven dieren - Als men op EI komt, moet men € 500,00 betalen. 
 
➢ Yellowstone-park - Als men op Y komt, moet men € 120,00 betalen. 



Spelregels 
 
 Jurytafel - Hier kan men dobbelen, opdrachten krijgen en laten controleren, waarderen en van 

punten voorzien, premiekaarten omzetten in geld, boetes betalen en geld innen, dieren kopen 
tegen volle- of vangwaarde, leningen verstrekken, dieren terugkopen tegen halve waarde, 
teruggekochte dieren laten veilen e.d. 

 
 Een groep die al dobbelend zijn eigen safaripark weer passeert, ontvangt € 200,00. Komt men 

precies op zijn eigen park, dan krijgt men € 400,00. 
 
 Komt men in het safaripark van een andere groep, dan moet men daar kijkgeld betalen voor elk 

dier dat daar aanwezig is (ook dubbele dieren!). Heeft een groep zes dieren of meer, dan kan dat 
kijkgeld verdubbeld worden. Zie voor de hoogte van het kijkgeld de safarikaart. 

 
 Voor een volle premiekaart keert de bank € 100,00 uit. 
 
 Op de DV's en op de KV's hoeft geen dier gekocht te worden! 
 
 
Stafinstructie 
 
 1. DV - Dierenvangveld: Haas € 180,00/papegaai € 190,00 
 2. HP - Havenplaats met HP-opdrachten. 
 3. SP - Serataplaats met SP-opdrachten. 
 4. HP 
 5. DV - Giraffe € 160,00/aap € 150,00 
 6. Safaripark 
 7. KV - Koopveld: Giraffe € 240,00/olifant € 260,00 
 8. HP 
 9. SP 
10. Safaripark 
11. HP 
12. DV - Tijger € 120,00/olifant € 180,00 
13. EI - Eiland der uitgestorven dieren, € 500,00 betalen! 
14. Safaripark 
15. HP 
16. SP 
17. KV - Kangoeroe € 240,00/papegaai € 260,00 
18. Safaripark 
19. HP 
20. HP 
21. DV - Wilde hengt € 195,00/leeuw € 150,00 
22. Safaripark 
23. KV - Neushoorn € 285,00/slang € 320,00 
24. SP 
25. HP 
26. Safaripark 
27. SP 
28. DV- Neushoorn € 200,00/kangoeroe € 170,00 
29. KV - Aap € 220,00/tijger € 180,00 
30. Safaripark 



31. HP 
32. KV - Haas € 270,00/panda € 300,00 
33. Y - Yellowstone Park, € 120,00 betalen 
34. Safaripark 
35. SP 
36. HP 
37. DV - Panda € 200,00/slang € 230,00 
38. SP 
39. KV - Wilde hengst € 310,00/leeuw € 230,00 
40. HP 
 
Havenplaats-opdrachten 
 
✓ Je hebt geen vergunning om inheemse dieren in te voeren. Je moet € 75,00 boete betalen. 
✓ Je moet een bepaald bedrag betalen om je dieren te mogen transporteren. Voor elk dier, dat je 

bij je hebt (dus niet in je safaripark!), moet je € 10,00 betalen. 
✓ Kies je eigen safariboy en/of -girl en kleedt hem of haar zo leuk en origineel mogelijk aan. Toon 

hem of haar daarna aan de jury. 
✓ Houdt een demonstratie tegen safariparken. Je bent namelijk van mening, dat dieren thuis horen 

in de vrije natuur. Hoe actiever je demonstratie is, des te meer punten je krijgt. 
✓ Een van je groepsgenoten gebruik je als kameel om water te vervoeren. Op handen en voeten 

loopt hij of zij met op zijn of haar rug met water gevulde boterhamzakjes over een bepaald 
traject. De boterhamzakjes mogen niet zijn dichtgeknoopt. Je mag ophouden, als je 1 liter water 
hebt overgebracht! 

✓ Er is een ziekte uitgebroken in je safaripark. Je hebt de dierenarts ontboden. Het consult kost je € 
100,00. 

✓ Zoek een levend dier, en breng dat bij de jury. Hoe groter het dier, des te meer punten kun je 
verdienen. 

✓ Om niet al te zeer op te vallen tussen de inboorlingen, moet je je verkleden. Maak een rieten 
rokje of iets wat daar op lijkt. De meest echte inboorling krijgt de meeste punten. 

✓ Je wilt je safaripark bekendheid geven. Bedenk en zing een origineel safarilied. 
✓ Bedenk een leuke naam voor je safaripark. Zet die naam op een mooi bord. 
✓ Imiteer de volgende dieren: Aap, slang, olifant, hondje, kangoeroe, vis en pimpelmees. 
✓ Je moet grondbelasting betalen: € 50,00. 
✓ Om je aan te passen bij de inboorlingen, moet je met hen meedoen. Maak een krijgsdans en voer 

deze met passende geluiden op. 
✓ Draai aan het pim-pam-pet-schijfje en schrijf dierennamen op die met de gekozen letter 

beginnen. 
✓ Je bent terecht gekomen op het terrein van de Rafswai stam. 
✓ Als je niet wilt, dat je wordt opgegeten, moet je tol betalen. € 5,00 per persoon. 
✓ Een belangrijk onderdeel in de nieuwste Safari-kollektie van de couturier Monsieur à mon Lijfe is 

de taille. Laat de gezamelijke taillebreedte van de groepsleden meten. Voor elke 50 cm. 1 
Safari-punt. 

✓ Deze havenplaats is niet meer in gebruik. Vorm met elkaar een vervoermiddel en kom al 
brommende, gierende of hoe dan ook naar de jury. Als je het goed hebt gedaan, mag je naar de 
volgende HP-plaats. 



Serata-opdrachten 
 
✓ Ter gelegenheid van de verkoop van de 5000e CD 'Swinging Safari' ontvang je 5 premie-punten. 
✓ Je mag doorgaan naar het eerstvolgende dierenkoopveld om, als je dat wilt een dier te kopen 

tegen de volle prijs. 
✓ Je hebt € 100,00 gewonnen in de Serata-lotto. 
✓ Deze Serata-kaart mag je houden en geeft 10% korting bij de aankoop van dieren op de veiling. 
✓ Ga verder naar je eigen Safari-park. Je ontvangt ook nog € 200,00. 
✓ Maak een slang van het aanwezige waardeloos materiaal. 
✓ Geef een rondleiding van 1 minuut in je safaripark en vertel de bezoekers zoveel en zo origineel 

mogelijk iets over de dieren die er zijn. 
✓ Ga zes plaatsen terug! 
✓ Schrijf de namen op van uitgestorven dieren. Voor elk goed opgeschreven dier verdien je 1 punt. 
✓ Probeer met je groepje 1 dier uit te beelden. 
✓ Mensen zijn eigenwijs. Je mag de dieren niet voeren, dat wordt al gedaan. Kijk, of jij het ziet, 

weet of voelt: Je mag net zoveel nootjes eten als je wilt. Als je het nootje pakt, dat is aangewezen 
zonder dat jij dat zag, moet je ophouden. 

✓ Maak een tekening van een niet bestaand dier en verzin daarvoor een naam. 
✓ Zoek binnen twee minuten de python en vertel wat op zijn rug stond geschreven. Laat de python, 

waar hij is: Hij is gevaarlijk! 
✓ Stierengevechten zijn natuurlijk uit den boze. Wij doen dat anders: Probeer de staart op de juiste 

plaats te plakken. 
✓ Voor het vele werk, dat je verricht voor het safaripark, ontvang je een premiepunt. 
✓ Een bezoeker (iemand uit jullie groepje) is aangevallen door een leeuw. Hij of zij is er slecht aan 

toe. Leg noodverbanden aan en vervoer hem op een zelfgemaakte brancard naar het 
noodhospitaal, de jury. 

✓ Jullie safaripark wordt slecht bezocht, dus er moet goede reclame voor het park worden 
gemaakt. Opdracht: Maak een affiche met daarop de reclamekreet. 

✓ Het park is zeer vervuild achter gelaten door de bezoekers. Zoek zo snel mogelijk in het bos een 
plastic tas vol met rommel die er niet thuis hoort. 

✓ Er is een dier uit het park ontsnapt. Maak van losliggende materialen een kooi, waarin hij weer 
gevangen kan worden. 

✓ Maak of zoek een mascotte voor jullie safaripark, zodat het safaripark daaraan herkenbaar wordt. 
✓ Je ontvang vandaag in je park de 100.000e bezoeker. Natuurlijk krijgt hij een cadeau. Behalve een 

boeket samengesteld uit takjes, bladeren en grassen, geven jullie hem ook nog een prachtig 
schilderij van een gorilla. 

 
Beoordeling 
 
Voor elke opdracht kunnen maximaal 6 punten worden gegeven, waarbij originaliteit de hoogste 
score moet geven. Ga in je beoordeling maar uit van maximaal 4 of 5 punten. Dan heb je de 6 voor 
super-originele oplossingen! 



Benodigdheden 
 
Handenarbeidmateriaal Closetrollen 
Waarde(loos) materiaal Touw 
Kladpapier  Tekenpapier 
Knabbelnootjes  Plastic tasjes 
Slang (python)  Plastic boterhamzakjes 
Stier met plakstaart Maatbeker (1 ltr.) 
Pim-pam-pet-schijfje Centimeter 
Dobbelstenen   Pen en papier 
 
Startenveloppe 
 
In de startenveloppe voor elke groep bevinden zich: 
 
Een premiekaart  
Een Safarikaart met startnummer 
€ 1.500,00 
Een dier cadeau 

 


