
Inleiding
Het is een bizarre periode. Omwille van het 
Coronavirus is er geen school en moet je zoveel 
mogelijk thuis blijven met het gezin.

Het spel dat je straks speelt activeert jou en je familie
via leuke opdrachten, voor binnen of voor in de tuin. 
Al doende leer je ook heel wat over het virus.

Doel van het spel
Het Coronavirus sluipt rond in de buurt. Jullie 
moeten de opmars van het virus stoppen door 
opdrachten uit te voeren. Na elke opdracht duwen 
jullie het virus een beetje verder weg, maar... het 
virus geeft zich niet zomaar gewonnen!

Het einddoel van het spel is het virus verslaan door 
het in het vakje linksonder op het spelbord te krijgen.

Praktisch
• Waar: binnen en eventueel in de tuin of op het terras

• Wie: kinderen van 5 t/m 12 jaar; alleen, met broers 
en zussen, en zeker ook met mama en/of papa.

• Duur: je kan het spel gespreid spelen over een 
dag, maar evengoed speel je gedurende een 
langere periode elke dag één of twee opdrachten.

• Materiaal: het materiaal voor de opdrachten vind 
je doorgaans makkelijk in huis. Is er toch iets dat 
je echt niet hebt? Zoek iets dat ook kan dienen of 
kies een andere opdracht. 

Voorbereiding
• Huisje en pion: volg de instructies op het knip- en 

vouwblad om het huisje en het virus te maken.

• Spelbord: vouw het spelbord open en plaats het 
virus in het startvak (centraal op het blad), zet het 
huisje op de juiste plek.

• Viruskaarten: knip de viruskaarten, mix ze en leg 
ze in een gedekte stapel naast het spelbord.

Einde
A. als het virus is vernield en helemaal is 
teruggedreven tot het vakje linksonder op het bord  
→ dan winnen de spelers

B. als het virus het huisje heeft bereikt
→ dan wint het virus

Je kan meerdere keren het spel spelen. Hoeveel keer 
wint het virus? Hoeveel keer win jij?

Spelverloop
Het spel volgt telkens hetzelfde stramien: 

→ eerst is het virus aan zet en sluipt het dichterbij
→ dan reageren de spelers om het virus te verdrijven
→ daarna is het virus terug aan zet, enzovoort ...

Het virus aan zet

Draai een viruskaart om en lees die luidop voor. 
Op de viruskaart staat een reden waarom het virus 
dichterbij komt. Plaats het virus evenveel stappen 
richting het huisje als op de kaart staat. Het virus 
belandt op een groen, geel, blauw, bruin of wit vakje. 
Bij groen, geel, bruin of blauw zijn de spelers meteen 
aan zet. Bij een wit vakje gebeurt iets speciaals: 
kijk welke afbeelding op het vakje staat en hoeveel 
stappen je het virus mag terugzetten en waarom...

De overheid (ministers) hebben de 
maatregelen verstrengd. (-2)

De dokters en verplegers hebben materiaal 
ontvangen om mensen te beschermen. (-4)

De politie kijkt na of iedereen zich aan de 
afspraken houdt. De mensen blijken hun best 
te doen. (-4)

De virologen experimenteren met een vaccin 
waardoor het virus ons in de toekomst 
minder snel ziek kan maken. (-4)

→ De spelers voeren een opdracht uit bij de 
kleur waarop het virus nu is terecht gekomen.

Het (oranje) virus-startvakje wordt niet meegeteld als 
je er terug passeert.

De spelers reageren met een opdracht

Het virus is op een geel, groen, bruin of blauw vakje
beland. Die kleur bepaalt uit welke opdrachtenkaart
je een opdracht kiest. Staat het virus bv. op een 
geel vakje, dan snuister je door de gele opdrachten 
en kies je er samen één uit (die je nog niet deed).

Naast de opdracht staat telkens ook een getal: 
dat is het aantal vakjes waarmee je het virus mag 
terugsturen, na het uitvoeren van de opdracht.

Soms staat er in een vakje ‘x2’: dan heb je geluk en 
mag je het virus twee keer zoveel terugsturen als het 
getal dat naast de uitgevoerde opdracht staat.

Voer de opdrachten waar mogelijk samen uit. Als er 
een opdracht is met een presenteerbaar resultaat, 
dan toon je het altijd aan iemand van het gezin. 

Na het uitvoeren van de opdracht, stuur je het 
virus terug en is het virus terug aan zet. 
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Speluitleg


