Smokkelopkomst: (Niets aan te geven)
Doel:
Het doel van het spel is om met je patrouille zo veel mogelijk geld over te hebben.
Werkwijze:
Voordat het spel begint krijgen de patrouilles allemaal € ***,- uitgedeeld.
De patrouilles spelen om de beurt voor “Smokkelaars” en “douane”. De smokkelaars
moeten zonder door de douane getikt te worden, kaartjes met daarop plaatjes van
verschillende artikelen van post I, de grens over brengen naar post II.
Als een smokkelaar getikt word moet hij samen met de douane naar de douane post
lopen. Op deze douane post zit een staflid met een invoerprijzenlijst. Op deze lijst staan
alle artikelen met daaronder de invoerkosten en de smokkelkosten.
Bij de post moet de smokkelaar zeggen welk artikel hij bij zich heeft. Als hij dit gedaan
heeft zijn er 3 mogelijkheden:
1. De douane geloofd de smokkelaar. De smokkelaar levert dan zijn kaartje (zonder
dit aan de douane te laten zien) in bij de douanepost en betaald de invoerprijs die
op de invoerprijzenlijst staan.
2. De douane geloofd de smokkelaar niet. De smokkelaar laat zijn kaartje zien en
heeft over het artikel gelogen. De smokkelaar levert dan zijn kaartje in bij de
douanepost en betaald de smokkelboete die op de invoerprijzenlijst staan.
3. De douane geloofd de smokkelaar niet. De smokkelaar laat zijn kaartje zien en
heeft de waarheid gesproken. De smokkelaar levert dan zijn kaartje in bij de
douanepost. De douane betaald de smokkelaar nu € 200,- wegens smaad.
Een ronde duurt net zo lang totdat alle artikelen de grens over zijn. Dan worden de rollen
omgedraaid. Na 4 rondes gaan we terug naar het clubhuis. In het clubhuis wordt per
patrouille het geld geteld. De patrouille die het meeste geld heeft is deze opkomst de
winnaar.
Tijdsplanning:
19:00 openen
19:05 uitleggen programma
19:10 naar het park lopen
19:15 begin spel ronde I
19:30 spel ronde II
19:45 spel ronde III
20:00 spel ronde IV
20:15 terug naar het clubhuis lopen
20:20 tijd om uit te lopen
20:55 sluiten
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Oorspronkelijke spel:
Het spel is gebaseerd op het spel “Niets aan te geven” van MB spellen. Hieronder de
officiële handleiding van dit spel om het bovengeschreven nader toe te lichten.
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