Bordspel voor het VMBO

@ AtlantischeCommissie/2019

Inleiding
De Noordelijke IJszee is op meerdere terreinen een interessant gebied. Waar in de 16e en 17e eeuw
gezocht werd naar een noordelijke doorvaart naar het Verre Oosten, is het nu vooral bekend om de
vraag 'van wie is de Noordelijke IJszee?’ (wie is er de baas?). Deze vraag is gekoppeld aan de enorme
voorraden grondstoffen (fossiele brandstoffen) die in het gebied aanwezig zijn, maar ook het
beschikbaar komen van nieuwe én kortere handelsroutes als gevolg van het smelten van het
noordpoolijs.

Doelgroep
Dit bordspel is ontworpen voor leerlingen uit de bovenbouw van de gemengde en theoretische
leerweg op het VMBO. Het spel sluit aan bij het vak Aardrijkskunde en is een combinatie van het
schoolexamen-onderdeel Energie (AK/K/5) en de casus (verrijkingsdeel) die hoort bij Grenzen en
identiteit (AK/V/6) over de Noordelijke IJszee.

Opzet spel
Dit bordspel leert leerlingen de Noordelijke IJszee vanuit verschillende kanten te bekijken. Welke
belangen spelen er en waarom willen de verschillende kuststaten zo graag grote delen van de
Noordelijke IJszee bezitten?
Het spel wordt gespeeld op een kaart van de Noordelijke IJszee. De IJszee is opgedeeld in
coördinaten: aan de linker/rechterzijde bevinden zich de letters A t/m T, aan de boven/onderkant de
getallen 1 t/m 16. De coördinaten vormen vakjes, bijvoorbeeld B8. In deze vakjes speelt het spel zich
af.
De vakjes zijn gevuld met de volgende icoontjes:
- infrastructuur: een rode, blauwe, roze of groene lijn door een vakje vormt een deel van een
doorvaarroute;
- grondstoffen: vis (9), olie (15), goud (5) of gas (6);
- steden: rode stipjes vertegenwoordigen steden. Tussen deze steden lopen doorvaarroutes;
- Noordpool: het vakje midden op de kaart met het plusje.
De kaart is ook gevuld met het grondgebied van de 6 landen die kuststaten zijn van de Noordelijke
IJszee. Dat zijn (incl. startposities 6 basisfiches):
o Canada (Taloyoak) + H2, H3, I2, I3, J2, J3
o Groenland (DK) (Tasiilaq) + O7, O8, P7, P8, Q7, Q8
o Noorwegen (Hammerfest) + Q11, Q12, Q13, R11, R12, R13
o Rusland (Tiksi) + E15, E14, F15, F14, G15, G14
o VS (Barrow) + A6, A7, B7, B6, C7, C6
o IJsland (Akureyri) + S5, S6, S7, T5, T6, T7
In het spel wordt ieder land vertegenwoordigd door 1 speler of een groep spelers.
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Doel van het spel
Elke speler/elk groepje krijgt een opdracht die past bij zijn/haar land en die overeenkomsten
vertoont met de belangen/prioriteiten van dat land in de werkelijkheid. De landen weten niet van
elkaar welke opdracht ze hebben gekregen.
- Rusland: verover 10 vakjes olie of gas + de Noordpool en 1 vakje goud. Of verover de
doorvaarroute Tiksi – Akureyri;
- Noorwegen: verover 8 vakjes olie + de Noordpool en 1 vakje goud. Of verover de
doorvaarroute Hammerfest – Barrow;
- IJsland: verover 5 vakjes olie en 2 vakjes vis + sticht een windmolenpark. Of verover de
doorvaarroute Akureyri -Tiksi;
- Groenland: verover 5 vakjes olie en 2 vakjes vis + sticht een windmolenpark. Of verover de
doorvaartroute Tasiilaq-Anadyr;
- VS: verover 10 vakjes olie of gas + de Noordpool. Of verover de doorvaarroute Barrow Hammerfest;
- Canada: verover 6 vakjes olie, 2 vakjes gas + de Noordpool. Of verover de doorvaarroute
Taloyoak – Tiksi.
Het spel duurt 35 minuten. De speler die binnen deze tijd als eerste voldoet aan zijn opdracht wint
het spel.

Benodigdheden
Het spel wordt gespeeld met de volgende middelen:
- Dobbelsteen
- Fiches/pionnen: iedere speler heeft een onbeperkt aantal fiches.
- IJsbergkaarten: als een speler een of zes ogen gooit mag hij/zij een ijsbergkaart pakken. Deze
kaarten zijn te vergelijken met kanskaarten in Monopoly – ze brengen onverwachte
gebeurtenissen in het spel. Dit zijn voorbeelden van ijsbergkaarten:
 Een kerncentrale in jouw land ontploft, lever 3 fiches op de kaart (dus drie door
jou bezette vakjes) in;
 Er is een conflict tussen Canada en de VS over een gasveld. Beide landen leveren 2
fiches op de kaart in;
 Je land investeert in duurzame energiebronnen, je mag 2 windmolenparken
neerleggen op coördinaten naar keuze;
 De goudprijs stijgt tot grote hoogte. Elke speler met minstens 1 vakje goud krijgt 3
fiches op de kaart extra;
 Vis uit de Noordelijke IJszee mag niet meer verkocht worden in Europa - elk land
dat visvakjes heeft moet daar 1 van inleveren;
 Er breekt een oorlog uit in het Midden-Oosten waardoor de gasprijs stijgt. Elke
speler die een vakje gas in zijn bezit heeft mag 3 coördinaten uitkiezen om zijn
fiches op te leggen.
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Het spel spelen
-

-

-

Spelers starten vanuit Tiksi (Rusland), Hammerfest (Noorwegen), Akureyri (IJsland), Tasiilaq
(Groenland), Taloyoak (Canada) en Barrow (VS) en leggen hun 6 startfiches op de juiste
coördinaten (zie coördinaten onderaan blz. 2);
Wie mag er beginnen?
Spelers gooien om te beurt met de dobbelsteen. Aantal ogen is aantal fiches;
Als een speler een fiche wil plaatsen op een vakje dat al bezet is door een andere speler
wordt er gedobbeld om het vakje. Een keer gooien, wie het hoogst gooit wint en mag het
vakje houden of innemen;
Duur van het spel is 35 minuten.

Spelregels






Zodra een speler aan de beurt is gooit hij de dobbelsteen en mag hij voor het aantal ogen dat
hij gooit fiches neerleggen op de kaart. Voorwaarde is wel dat de fiches direct grenzen aan
eerder neergelegde fiches door die speler. Fiches mogen niet (alleen) diagonaal aan elkaar
grenzen;
Als een speler een of zes ogen gooit mag hij/zij een ijsbergkaart pakken. Deze kaarten zijn te
vergelijken met kanskaarten in Monopoly – ze brengen onverwachte gebeurtenissen in het
spel;
Als landen fiches weg moeten halen als gevolg van een opdracht bij een ijsbergkaart, moet
het grondgebied altijd aaneengesloten blijven. Als landen olie en gasfiches weg moeten
halen, moeten ze deze bij de volgende beurt weer opvullen, zodat het grondgebied in tact
blijft.

Einde van het spel
-

Een land dat als eerste aan zijn opdracht heeft voldaan binnen de 35 minuten wint het spel;
Het land dat na 35 minuten de meeste fiches heeft liggen op niet-duurzame energiebronnen
(olie en gas) wint het spel;
Het land dat de Noordpool in bezit heeft mag aan het eind van het spel 3 fiches neerleggen
op elke willekeurige coördinaat en zo alsnog proberen zijn opdracht te halen. Als dat niet lukt
wint de speler met de meeste olie- en gasbronnen.

Optionele aanvullende regels met het oog op de bevordering van duurzaamheid én samenwerking in
het Noordpoolgebied:
- Heffen van milieubelasting : ieder land dat 4 gas en/of olie icoontjes bezet met fiches, moet
per beurt 1 fiche aftrekken van het aantal ogen dat gegooid is als vorm van milieubelasting
(mag dus 1 fiche minder neerleggen dan gegooid is). Ieder land dat meer dan 4 gas of olie
icoontjes bezet moet per beurt 2 fiches aftrekken van het aantal ogen dat is gegooid;
- Windmolens: landen kunnen bij het neerleggen van de fiches ervoor kiezen om een
windmolenpark te plaatsen. Windmolens staan voor schone windenergie. Zij staan niet op de
kaart aan het begin van het spel, maar iedere speler kan op ieder willekeurig vakje een
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-

windmolen-icoontje leggen als hij/zij aan de beurt is. Als een speler drie windmolenparken
bezit, mag hij een ijsbergkaart trekken en hoeft hij geen milieubelasting te betalen. Nadeel is
wel dat het eventueel (onderliggende) icoontje verdwijnt en niet meer meetelt voor de
doelstelling van de speler;
Als de fiches van landen aan elkaar grenzen, kunnen ze ervoor kiezen om een nietaanvalsverdrag af te sluiten en samen te werken. In dat geval blijft de grens onveranderd, en
spreken de landen af elkaars fiches niet aan te vallen/af te pakken. Dit kan voordelig zijn,
omdat een land dan zeker is over het behoud van een bepaalde grens. Tegelijkertijd kan dit
ook het doel van het land in de weg staan en daarmee de overwinning in het spel.

Praktisch:




Aanschaf pionnetjes - minimaal 40 stuks van 6 verschillende kleuren nodig per spel
https://www.dobbelstenenshop.nl/product/houten-pionnen-120-stuks-6-kleuren-25mm (6
kleuren, 120 stuks, € 7,50 (in tweevoud aanschaffen bij voorkeur)
Aanschaf grote schuimrubberen dobbelsteen
https://www.bingowinkel.nl/accessoires/schuimrubber-dobbelsteen
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