Spelregels
Hoe speel ik het

EU Spel

Tijdens het spelen van het
EU-Spel wordt duidelijk
wat de spelers over de
Europese Unie weten en
er kan óók wat geleerd
worden.

De spelers bepalen samen
wie de spelleider wordt.
De spelleider leest de
vragen en opdrachten
voor.
De speler links naast de
spelleider begint.

• Bij het spel krijg je vier
pionnen en één dobbel
steen.
• Er kunnen vijf spelers
meedoen, waarvan één
de spelleider wordt.
• Na het gooien van de
dobbelsteen mag een
speler zijn of haar pion
het gegooide aantal
ogen vooruitzetten.
> Komt de pion daardoor op een ster (
), dan volgt
een opdracht en heeft de speler geluk of pech.
> Komt de pion op een vraagteken (
), dan volgt een
vraag.
> Er zijn vragen waarvan je het antwoord op de kaart
kunt opzoeken, maar er zijn ook weetvragen.
Natuurlijk weet de spelleider alle antwoorden en mocht hij of
zij er over één twijfelen, …de goede antwoorden zijn groen.

Hij/zij gooit met de
dobbelsteen en zet
zijn/haar pion evenveel
vakjes vooruit als het
gegooide aantal ogen.
Komt een speler op een
vak met een vraagteken of
ster, dan leest de spelleider
een bijbehorende vraag of
opdracht voor.
Te beginnen bij nummer 1
en daarna nummer 2, enz.
Als jullie groepje het spel
later nog eens speelt,
begint de spelleider bij
de vraag en de opdracht
waar jullie waren gebleven.

2 Een speelgoedfabrikant in jouw land
heeft een CE-markering voor de
veiligheid van zijn producten gekregen.
Ga twee vakken vooruit.
3 Jouw land heeft zaken verdraaid.
Jullie mochten eigenlijk nog helemaal
geen lid worden van de Europese Unie.
Jullie hadden geen goedlopende
economie, geen democratie en jullie
respecteren de mensenrechten niet.
Terug naar vak 1.
4 Helaas, jouw land heeft dit jaar meer vis
gevangen dan in de EU was afgesproken.
Zo wordt de visstand niet beschermd.
Eén beurt overslaan.
5 Alle schepen die onder de vlag van jouw
land varen voldoen aan de Europese
eisen.
Ga twee vakken vooruit.
6 Jouw land heeft zijn vliegtuigen zo
slecht onderhouden, dat ze niet meer in
een EU-lidstaat mogen landen.
Terug naar vak 1.

Feedback of vragen?
www.eu.nl/onderwijs

Als de speler op een
vraagteken komt en de
vraag goed beantwoordt,
dan mag diens pion drie
vakken verder.
Als de speler op een
vraagteken komt en de
vraag fout beantwoordt,
dan blijft de pion in het
vak staan tot de volgende
beurt en zegt de spelleider
het goede antwoord.
Als de speler op een ster
komt, dan volgt hij/zij de
opdracht van de spelleider.
De speler die precies op
de finish eindigt heeft
gewonnen.
Gooit een speler te veel om
op de finish te eindigen, dan
moet worden teruggeteld.

EU Spel

Opdrachten
1 Jammer, je komt uit een niet-Schengenland en het duurt uren voor je het land in
mag, alle koffers moeten open.
Eén beurt overslaan.

Zijn alle vragen of
opdrachten gebruikt,
dan komt nummer 1
weer aan de beurt.

7 Je landgenoten hebben aangegeven uit
de EU te willen stappen. Je probeert ze
te overtuigen van de voordelen van het
lidmaatschap. Dat kost tijd.
Eén beurt overslaan.

13 Jij hebt ontdekt dat alle landen moeten
samenwerken om verdere opwarming
van de aarde te voorkomen. Je moet bij
alle lidstaten langs en dat kost veel tijd.
Sla één beurt over.

8 Een van de lidstaten was in financiële
problemen gekomen. Samen met de
andere EU-lidstaten hebben jullie de
banken gered en een faillissement
voorkomen.
Ga twee vakken vooruit.

14 Je viert vandaag dat er al meer dan
60 jaar vrede is tussen de EU-lidstaten.
Ga twee vakken vooruit.

9 Jouw land heeft subsidies van de EU
geïncasseerd, maar dat geld al jarenlang
niet gebruikt waarvoor het bedoeld was.
Terug naar vak 1.
10 Met ieder land moeten afspraken
worden gemaakt om trekvogels en de
gebieden waar ze eten te beschermen.
Je moet alle landen overtuigen.
Sla één beurt over.
11 Dankzij de inzet van jouw land zijn alle
ministers van de Raad van de Europese
Unie het eens geworden en hebben ze
een belangrijke wet goedgekeurd.
Ga twee vakken vooruit.
12 In jouw land worden al jaren niet de
stappen gezet die, volgens de verdragen
van de Europese Unie, nodig zijn.
Jullie lappen elke afspraak aan je laars.
Terug naar vak 1.

15 De Europese Commissie heeft meerdere
keren een klacht ingediend bij het Hof
van Justitie. Jullie weigeren de Europese
wetten na te leven.
Terug naar vak 1.
16 De subsidie, die de EU jouw land voor
de landbouw had toegewezen, is niet
voor de landbouw gebruikt. Dat geld
moet worden terugbetaald.
Eén beurt overslaan.
17 Jouw stad is dit jaar culturele hoofdstad
van Europa geworden. Gefeliciteerd!
Ga twee vakken vooruit.
18 Je hebt nu al besloten om, als je 18 bent
geworden, te gaan stemmen. Dan mag
je meebeslissen!
Ga twee vakken vooruit.

EU Spel

Vragen
1 Welke 2 EU-lidstaten grenzen direct
aan Nederland?
België en Duitsland.
2 Wat was de voorloper van de
Europese Unie?
A De Benelux
B De Schengen Unie C De Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal.
3 Wat hebben de EU-lidstaten
afgesproken over de visvangst?
Er moeten netten worden gebruikt
waaruit jonge, kleine vissen kunnen
ontsnappen. Men mag ook niet meer
vis vangen dan afgesproken is.
4 Na de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS) werd al snel
een nieuw samenwerkingsverband
opgericht. Hoe heette dat?
De Europese Economische
Gemeenschap (EEG).
5 Welke zes landen hebben in
1957 de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) opgericht?
Nederland, België, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Duitsland.

14 Wanneer is het Europadag?
A 9 mei B 9 juni C 9 juli.
15 Vroeger had ieder land in Europa zijn
eigen munt. Hebben alle EU-lidstaten
de euro als betaalmiddel?
A Ja B Nee, want sommige landen
voldoen niet aan de voorwaarden.
16 Voor hoe lang worden de leden van
het Europees Parlement gekozen?
A 5 jaar B 6 jaar C 7 jaar.
17 Welke 5 EU-lidstaten grenzen direct
aan Frankrijk?
Spanje, Italië, Duitsland, Luxemburg en
België.
18 Wat bespreekt het Europees
Parlement tijdens hun
vergaderingen?
Ze bespreken nieuwe wetten die
door de Europese Commissie zijn
voorgesteld.
19 Heeft een huisdier ook een paspoort
nodig op een buitenlandse reis?
A Nee
B Ja, daarin staan de inentingen.

6 Waarom wilde men een
gemeenschappelijke EEG-markt?
Er moest een eind komen aan grens
controles en invoerrechten, zodat de
deelnemende landen met elkaar konden
handelen alsof ze één land waren.

20 Wanneer de ministers van alle
EU-lidstaten vergaderen, hoe wordt
die vergadering dan genoemd?
A Het Europees Parlement
B De Europese Commissie
C De Raad van de Europese Unie.

7 De regeringen van twee landen
wilden graag toetreden tot de EU,
maar de bevolking stemde tegen.
Welke landen zijn dat?
Noorwegen en Zwitserland.

21 Welke vier EU-lidstaten grenzen aan
Tsjechië?
Duitsland, Polen, Slowakije en
Oostenrijk.

8 In welk jaar is de Europese Unie (EU)
opgericht?
A 1956 B 1958 C 1992.
9 Welke land werd in 2013 lid van de EU?
Kroatië.
10 Wat zijn de hoofdsteden van Cyprus,
Ierland en Portugal?
Nicosia, Dublin en Lissabon.
11 De EU geeft hulp om EU-lidstaten
met veel werkeloosheid te helpen.
Noem 1 vorm van hulp.
Leningen aan startende ondernemingen
– omscholing – bedrijven de gelegenheid
geven nieuwe banen te scheppen –
subsidies geven.
12 Wat zijn de kleuren van de Europese
vlag?
A Goudgeel met blauwe sterren
B Blauw met goudgele sterren.
13 Welke landen zijn in 1986 lid
geworden van de EU?
A Spanje en Portugal
B Cyprus en Malta.

22 Waar moet het Hof van Justitie voor
zorgen?
Het Hof van Justitie moet ervoor
zorgen dat de wetten in de EU door
alle landen op dezelfde manier worden
nageleefd.

28 Heb je als Nederlander voor alle
EU-lidstaten nog een paspoort
nodig om de grens over te mogen?
A Ja, voor allemaal
B Voor de meeste niet
C Nee, maar je moet het wel bij je
hebben.
29 Welke EU-lidstaat grenst aan
Zweden?
Finland.
30 Zeg goedemorgen in het Engels,
Frans of Duits.
Good morning, Bonjour, Guten Morgen.
31 Welke beroemde Nederlandse
filosoof leent zijn naam aan het
EU-programma waarmee je voor
studie of uitwisseling naar het
buitenland kunt?
A Spinoza B Erasmus C Acosta.
32 Mag je als Nederlander zomaar in
een andere EU-lidstaat gaan wonen,
werken of studeren?
A Ja B Nee.
33 Welke EU-lidstaten grenzen aan
Bulgarije?
Roemenië en Griekenland.
34 Wat is het alarmnummer in alle
EU-lidstaten?
112.
35 Welke 6 EU-lidstaten grenzen aan
Oostenrijk?
Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Slovenië en Italië.
36 Wat is het land met de meeste
inwoners van de Europese Unie?
A Duitsland B Frankrijk C Polen.
37 Wat is het land met de minste
inwoners van de Europese Unie?
A Slovenië B Estland C Malta.

23 Wanneer is de euro in gebruik
genomen?
A 2000 B 2001 C 2002.

38 Wat zijn de hoofdsteden van
Denemarken, Spanje en Polen?
Kopenhagen, Madrid en Warschau.

24 Hoeveel rechters heeft het Hof van
Justitie?
A 20, dat is voldoende
B Voor elke EU-lidstaat één
C 35, met minder lukt het echt niet.

39 Na welke oorlog besloten zes landen
dat samenwerking meer kans op
vrede brengt?
A Na de Bosnische Oorlog
B Na de Eerste Wereldoorlog
C Na de Tweede Wereldoorlog.

25 Welke vijf EU-lidstaten grenzen aan
Hongarije?
Oostenrijk, Slowakije, Roemenië,
Slovenië en Kroatië.
26 Zien de euromunten van alle
eurolanden er hetzelfde uit?
A Ja B Alleen aan één kant C Nee.
27 Welke twee EU-lidstaten grenzen
aan Letland?
Estland en Litouwen.

40 Veel EU-lidstaten gebruiken
dezelfde munt. Gebruiken ze ook
dezelfde postzegels?
A Ja, er zijn speciale EU-zegels
B Nee.
41 Waar vergadert het Europees
Parlement?
A Straatsburg en Brussel
B Brussel en Luxemburg
C Luxemburg en Parijs.

