
Handelsspel 
 
Doel: 
Door middel van handelen de vlet compleet te krijgen. 
 
Werkwijze: 
Iedere post heeft een eigen prijslijst met zijn eigen prijzen. (verhouding: 75%, 100%, 125%) 
De prijzen verschillen per post, dus door slim te handelen kunnen de leden goedkoop inkopen en 
duurder verkopen en hierdoor geld verdienen. 
 
Aantal posten: 
Vier (drie Handelaars + één Casino) 
 
Benodigdheden: 
- voor ieder groepje een vlet met daarop genoemd de onderdelen 
- voor iedere Handelaar een lijst met prijzen van onderdelen 
- kaartjes met alle onderdelen een X aantal keer  
- grabbelton voor casino met kanskaartjes  
- geld (1, 5, 10, 50, 100, 200, 500) 
 
De verschillende groepen krijgen een startkapitaal van € 1.500,- (dit is +/- 50% van de totaalprijs) en 
het casco, deze moeten ze “optuigen” met de verschillende onderdelen. 
Daarmee gaan de kinderen handelen tussen de verschillende posten. 
De kids moeten zelf uitzoeken waar een onderdeel het goedkoopste is, en waar dit onderdeel het 
meeste oplevert. Lekker een vrij handelsspel van maken.  
Zo gaan ze langzaam aan meer verdienen zodat ze uiteindelijk een compleet opgetuigde vlet hebben.  
Die hebben dan gewonnen.  
De totaalprijs van de vlet bedraagt: € 2.909,- 
 
Prijslijst: Post 1 Post 2 Post 3 
Omschrijving: Prijs: Prijs: Prijs: 
24 Harpjes 15 19 11 
2 Marllijnen + 1 Rijglijn 11 15 19 
Schaar 25 15 20 
Hoefijzer 30 38 23 
4 Landvasten 30 40 50 
4 Roeidollen 63 38 50 
3 Vallen 50 63 38 
Fokkeschoot + Grootschoot 56 75 94 
3 Stagen 100 60 80 
2 Doften 90 113 68 
Anker 68 90 113 
Wrikriem 175 105 140 
Roer + Helmstok 150 188 113 
Fok 131 175 219 
Giek + Gaffel 313 188 250 
4 Vlonders 275 344 206 
Grootzeil 278 370 463 
4 Roeiriemen 500 300 400 
Mast 550 688 413 
Casco Lelievlet + Zwaard (5.200) (5.200) (5.200) 

 



Casino: 
De kinderen kunnen hier kaartjes komen trekken, net als de “Kans” en “Algemeen Fonds” van 
Monopoly. Als een kaartje getrokken is gaat deze uit de pot totdat deze leeg is. Is de pot leeg, dan 
gaan ze er weer allemaal in en begint het graaien opnieuw. 
 
Kaartjes negatief:        Betalen: 
1. Harpjes zijn verroest (geen harpjes, niet betalen)    15 of inleveren 
2. Dollen zijn kwijt (geen dollen, niet betalen)     50 of inleveren 
3. Roeiriem gebroken (geen riemen, niet betalen)    100 
4. Wrikriem gebroken (geen wrikriem, niet betalen)    140 of inleveren 
5. Grootzeil gescheurd, kan gerepareerd 25 %(geen grootzeil, niet betalen) 90 
6. Grootzeil gescheurd, kan niet gerepareerd (geen grootzeil, niet betalen) 370 of inleveren 
7. Fok gescheurd, kan gerepareerd worden 25 % (geen fok, niet betalen) 45 
8. Fok gescheurd, kan niet gerepareerd worden (geen fok, niet betalen)  175 of inleveren 
9. Mast is rot, kan gerepareerd door de DO!     Foei! 
10. Mast is gebroken (geen mast, niet betalen)     550 of inleveren 
11. Klapgijp, lummelbeslag is kapot, kan gerepareerd door de DO!  Foei! 
12. Hoefijzer kwijt (geen hoefijzer, niet betalen)     30 of inleveren 
13. Blokken zitten verkeerd, vallen zijn versleten (geen vallen, niet betalen) 50 of inleveren 
14. Landvasten zijn versleten (geen landvasten, niet betalen)   40 of inleveren 
15. Roer niet geborgd, is gezonken (geen roer, niet betalen)   150 of inleveren 
16. Zwaardloper is kapot kan gelast door de DO!    Foei! 
17. Het anker was niet geborgd (geen anker, niet betalen)   90 of inleveren 
18. Het casco is rot, moet gezandstraald worden     500 
19. Tijdens winterwerk slecht geschilderd, boot moet opnieuw gedaan worden. Foei! 
 
Kaartjes positief:        Ontvangen: 
1. Kampprijs gewonnen: je krijgt vlonders (heb je al vlonders, dan doften) Vlonders/doften 
2. Lieve leiding: je krijgt nieuwe vallen/schoten    Vallen/schoten 
3. Het baksgeld is weer betaald      50 euro  
4. Het baksgeld is weer betaald      50 euro  
5. Het baksgeld is weer betaald      50 euro  
6. Het baksgeld is weer betaald      50 euro  
7. Jantje Beton collecte        150 
8. Grote Club Actie        100 
9. 1e prijs Taptoe        100 
10. 2e prijs Taptoe        50 
11. 3e prijs Taptoe        25 
12. Subsidie van de gemeente       100 
 
 
Geldverdeling: 
1x  500 euro 
2x  200 euro 
2x  100 euro 
5x  50 euro 
10x  10 euro 
8x  5 euro 
10x  1 euro 



Inventarislijst 
 

ü Harpjes (24 x) 
ü Marllijnen (2 x) + rijglijn 
ü Schaar 
ü Hoefijzer 
ü Landvasten (4 x) 
ü Roeidollen (4 x) 
ü Vallen (3 x) 
ü Fokkeschoot + Grootschoot 
ü Stagen (3 x) 
ü Doften (2 x) 
ü Anker 
ü Wrikriem 
ü Roer + Helmstok 
ü Fok 
ü Giek + Gaffel 
ü Vlonders (4 x) 
ü Grootzeil 
ü Roeiriemen (4 x) 
ü Mast 

 
 

Inventarislijst 
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ü Mast 

 



 

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Harpje  Artikel: Anker 

 
Aantal: 24x 

  
Aantal: 1x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Marllijn + Rijglijn  Artikel: Wrikriem 

 
Aantal: 2x + 1x 

  
Aantal: 1x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Schaar  Artikel: Roer + Helmstok 

 
Aantal: 1x 

  
Aantal: 1x + 1x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Hoefijzer  Artikel: Fok 

 
Aantal: 1x 

  
Aantal: 1x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Landvast  Artikel: Giek + Gaffel 

 
Aantal: 4x 

  
Aantal: 1x + 1x 

 
   



 

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Roeidol  Artikel: Vlonder 

 
Aantal: 4x 

  
Aantal: 4x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Fokkeval + Klauwval + Piekeval  Artikel: Grootzeil 

 
Aantal: 1x + 1x + 1x 

  
Aantal: 1x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Fokkeschoot + Grootschoot  Artikel: Roeiriem 

 
Aantal: 1x + 1x 

  
Aantal: 4x 

 
   

 
Bootonderdeel  Bootonderdeel 

 
Artikel: Stag  Artikel: Mast 

 
Aantal: 3x 

  
Aantal: 1x 

 
   

 
Bootonderdeel   

 
Artikel: Doft   

 
Aantal: 2x 

   
 



 
Verroest! 

  
Foei! 

 
Je harpjes zijn verroest! Je moet nieuwe kopen!  Je mast is rot! De werfbaas kan hem nog repareren! 

Kosten: 15 euro of je harpjes inleveren.  Kosten: een boze leiding en een chagrijnige werfbaas 
Heb je geen harpjes, dan hoef je niet te betalen. 

  
Voortaan moet je hem beter lakken! 

 
   

 
Kwijt! 

  

 
Krak! 

 
Je bent je dollen kwijt! Je moet nieuwe kopen!  Je mast is gebroken! Je moet een nieuwe kopen! 

Kosten: 50 euro of je dollen inleveren.  Kosten: 550 euro of je mast inleveren. 
Heb je geen dollen, dan hoef je niet te betalen. 

  
Heb je geen mast, dan hoef je niet te betalen. 

 
   

 
Krak! 

  
Klapgijp! 

 

Je roeiriem is gebroken! Je moet een nieuwe kopen!  
Je lummelbeslag is kapot! De werfbaas kan hem nog 

repareren! 
Kosten: 100 euro.  Kosten: een boze leiding en een chagrijnige werfbaas 

Heb je geen roeiriemen, dan hoef je niet te betalen. 
  

Voortaan voorzichtiger zijn met gijpen! 
 

   



 
 

Krak! 
  

Kwijt! 
 

Je wrikriem is gebroken! Je moet een nieuwe kopen!  Je bent je hoefijzer kwijt! Je moet een nieuwe kopen! 
Kosten: 140 euro of je wrikriem inleveren.  Kosten: 30 euro of je hoefijzer inleveren. 

Heb je geen wrikriem, dan hoef je niet te betalen. 
  

Heb je geen hoefijzer, dan hoef je niet te betalen. 
 

   
 

Scheur! 
  

Van onderen! 
 

Je grootzeil is gescheurd! Het moet gerepareerd worden!  Je blokken zitten verkeerd, je vallen zijn versleten! 
Kosten: 90 euro.  Kosten: 50 euro of je vallen inleveren. 

Heb je geen grootzeil, dan hoef je niet te betalen. 
  

Heb je geen vallen, dan hoef je niet te betalen. 
 

   
 

Grote scheur! 
  

De boot is weg! 
 

Je grootzeil is gescheurd! Het kan niet meer gerepareerd!  Je landvasten zijn versleten! Je moet nieuwe kopen! 
Kosten: 370 euro of je grootzeil inleveren.  Kosten: 40 euro of je landvasten inleveren. 

Heb je geen grootzeil, dan hoef je niet te betalen. 
  

Heb je geen landvasten, dan hoef je niet te betalen. 
 

   



 
 

Scheur! 
  

Stuurloos! 
 

Je fok is gescheurd! Het moet gerepareerd worden!  Je had je roer niet geborgd, nu is hij gezonken! 
Kosten: 45 euro.  Kosten: 150 euro of je roer inleveren. 

Heb je geen fok, dan hoef je niet te betalen. 
  

Heb je geen roer, dan hoef je niet te betalen. 
 

   
 

Grote scheur! 
  

Foei! 
 

Je fok is gescheurd! Het kan niet meer gerepareerd!  
Je zwaardloper is gebroken, de werfbaas moet hem 

repareren. 
Kosten: 175 euro of je fok inleveren.  Kosten: een boze leiding en een chagrijnige werfbaas 

Heb je geen fok, dan hoef je niet te betalen. 
  

Voortaan voorzichtiger je zwaard laten zakken! 
 

   
 

Plons! 
  

Baksgeld! 
 

Je hebt je anker niet geborgd, nu is het gezonken!  Iedereen heeft z'n baksgeld weer betaald. 
Kosten: 90 euro of je anker inleveren.  Dit bedraagt 10 euro per persoon. 

Heb je geen anker, dan hoef je niet te betalen. 
  

Dus even tellen met hoeveel jullie zijn, zoveel geld krijg je. 
 



 
 

Laden…!      Richten...!      Zand...! 
  

Baksgeld! 
 

Je casco is doorgeroest en moet gezandstraald worden.  Iedereen heeft z'n baksgeld weer betaald. 
Kosten: 500 euro.  Dit bedraagt 10 euro per persoon. 

Botsen brengt je boot ernstige schade toe! 
  

Dus even tellen met hoeveel jullie zijn, zoveel geld krijg je. 
 

   
 

Kaal! 
  

Grote Club Actie, easy money! 
 

Je boot is niet goed geschilderd, het moet opnieuw!  Je bent de huizen weer langs geweest om loten te verkopen! 
Door goed te schuren, te ontvetten en netjes te verven  Je hebt 40 loten verkocht à 2,50 euro = ………? 
blijft de verf beter zitten en blijft je boot langer mooi. 

  
Tsja, waaraan ga je dit nu besteden? 

 
   

 
Kampprijs gewonnen! 

  

 
2 oktober, wat een dag! 

 
Goed gedaan, je hebt de kampprijs gewonnen!  Fantastisch, wat zagen jullie er mooi uit! 

Je krijgt nieuwe vlonders van de leiding.  Je hebt de 1e prijs gewonnen in de Taptoe, 100 euro! 
Heb je al vlonders? Dan krijg je nieuwe doften. 

  
Dat doen we volgend jaar nog een keer! 

 
   



 
 

Lieve leiding! 
  

2 oktober, wat een dag! 
 

Wat een lieve leiding, je krijgt nieuwe vallen van ze!  Heel goed, netjes in het gelid gelopen! 
Heb je al vallen? Dan krijg je nieuwe schoten.  Je hebt de 2e prijs gewonnen in de Taptoe, 50 euro! 

Wel zuinig op zijn hè! 
  

Volgend jaar de eerste prijs? 
 

   
 

Baksgeld! 
  

 
2 oktober, wat een dag! 

 
Iedereen heeft z'n baksgeld weer betaald.  Goed begin, maar dat kan beter! 

Dit bedraagt 10 euro per persoon.  Je hebt de 3e prijs gewonnen in de Taptoe, 25 euro! 
Dus even tellen met hoeveel jullie zijn, zoveel geld krijg je. 

  
Goed gedaan, maar volgend jaar je uniform in je broek! 

 
   

 
Baksgeld! 

  
Leidens trots! Echt wel! 

 
Iedereen heeft z'n baksgeld weer betaald.  We krijgen subsidie van de gemeente 

Dit bedraagt 10 euro per persoon.  voor een nieuwe verbouwing, 100 euro! 
Dus even tellen met hoeveel jullie zijn, zoveel geld krijg je. 

  
Nou nou, daar worden we rijk van…. 

 
   



 
 

Baksgeld! 
  

Hebt u nog iets over voor Jantje Beton? 
 

Iedereen heeft z'n baksgeld weer betaald.  De Jantje Beton collecte is weer geweest. 
Dit bedraagt 10 euro per persoon.  Je hebt 150 euro opgehaald, goed gedaan! 

Dus even tellen met hoeveel jullie zijn, zoveel geld krijg je. 
  

Tsja, waaraan ga je dit nu besteden? 
 

 



 



 



 



 



 



 



 


