LEGAAL/ILLEGAAL
Voorbereiding:
Maken:
Een Verkoopposter en een Inkoopposter

Inkoopposter

Sigaretten
Borreltje
Zwervertje
Schilderij
Skelet
Krokodil

Verkoopposter
Prijs
10
20
40
100
250
500

Sigaretten
Borreltje
Zwervertje
Schilderij
Skelet
Krokodil

Prijs
20
40
90
250
500
750

Neerzetten van 3 vaste posten:
1 inkoopmarkt (heeft wat wisselgeld nodig)
1 verkoopmarkt (heeft bijna al het geld nodig)
1 douane (heeft compensatiegeld nodig, briefjes van 20)
Neerzetten van mobiele posten:
Meerdere mobiele douaniers (compensatiegeld, briefjes van 20 euro per keer).
Zij voorzien de inkooppost ook van nieuwe goederen. (opgehaald bij de douane en
verkooppost)
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Verhaal / uitleg aan kinderen:
De zwartemarkthandelaar vertelt de kinderen dat hij veel geld over heeft voor de
producten die gemaakt worden in het buurland. In het buurland mogen die goederen
gewoon verkocht worden. De regering van dat land heeft bepaald dat de goederen
niet in handen mogen komen van de zwartemarkthandelaar. De regering vindt hem
een zwendelaar die niets goeds in de zin heeft.
De zwartemarkthandelaar heeft die spullen echt nodig. Hij kan ze weer goed
doorverkopen aan zijn landgenoten. Helaas is de zwartemarkthandelaar al een
aantal keer betrapt in zijn buurland en heeft een verbod gekregen ooit nog de grens
over te steken. Omdat de gevangenissen daar niet echt comfortabel zijn heeft hij iets
anders bedacht.
Hij laat de kinderen voor hem smokkelen. Hij betaalt ze er goed voor… De kinderen
kunnen grof geld verdienen als ze snel maar vooral slim zijn en een beetje lef
hebben.
De regering van het buurland lijkt zijn plan door te hebben en heeft de controle op de
grenzen verscherpt.
Er staat 1 douanier bij de gewone grensovergang en er lopen er een meerdere rond.
Iedere toerist die van het ene naar het andere land gaat komt langs de grenspost en
wordt gevraagd of hij of zij iets aan te geven heeft. Is dit niet het geval dan mag hij of
zij doorlopen. Is dit wel het geval dan wordt hem verzocht de spullen te laten zien. Is
de douanier niet tevreden met het resultaat dan bestaat de mogelijkheid dat hij tot
fouillering overgaat.
Fouilleert hij onterecht dat wordt de toerist schadeloos gesteld en krijgt 20 euro
smartengeld. Was het toch terecht en heeft de toerist te veel bij zich dan moet hij
alle goederen achterlaten en met alleen zijn geld terugkeren naar het land waar hij
vandaan kwam.
Toch zijn er altijd mensen die de douane het liefste willen ontwijken (de boefjes…)
daarvoor zijn er mobiele douaniers.
Zij houden de kinderen staande. Dat kan door middel van tikken of de naam noemen
als een kind dicht in de buurt is, een meter of 5. Voor deze douanier geldt hetzelfde.
Fouilleren mag als daar aanleiding toe is. Waarom gaan ze anders via een
smokkelweg…
Van de legale producten mogen er twee meegenomen worden. Twee legale
producten is goed, de combinatie van goederen maakt niet uit. Drie wordt gerekend
als smokkelen. Alle drie de kaarten worden dan ingenomen. Zit er een illegale kaart
bij (de lichtere kleuren) dan zijn ze sowieso alle kaarten kwijt. Onterecht aanhouden
kost de douanier 20 euro.
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Legaal :
2 borreltjes, 2 stinkstokken , 2 zwervertjes (of een combinatie van twee producten)
(ook in de kist; sigaretten, drank en parfum)
Illegaal:
meer dan twee van de bovenstaande producten en schilderijen, oudheidkundige
skeletten en krokodillen. (ook in de kist; schildpadjes, cd’s en
krokodillenlerenaktetassen)
(In de kist zitten meer goederen, van sommige zijn er veel meer dan van anderen,
heb je een grote groep neem dan ook de grote stapels)
Fouilleren:
Vertel de kinderen dat ze de goederen mogen verstoppen onder hun kleding (zijn
gelamineerde A5 kaarten). Ze mogen het alleen verstoppen op plekken waar de
douane met hun handen mogen komen. (Tot nog toe hebben alle kinderen gesnapt
dat je dan je kaart niet in je onderbroek mag stoppen)

Doel van het spel voor de kinderen is: neem je leiding zoveel mogelijk in de maling
Doel voor de leiding: kan ik echt zien wanneer een kind me in de maling neemt of
niet.
Het leuke is dat kinderen trucjes beginnen te ontdekken naar mate het spel vordert.
Die trucs zijn bij bijna alle groepen kinderen gelijk en vaak uitgevonden door de
kinderen waar je het niet van verwacht. Dat is ook de reden waarom ik nu niet vertel
welke dingen je verwachten kunt om het zo leuk en spannend mogelijk te houden,
ook voor de leiding.
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
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