Het spannende leerzame spel voor Horeca leerlingen
Bedienings-Assistent

5

Je bent vanmorgen op tijd opgestaan, je uiterlijk en kleding zijn
verzorgd en schoon. Een snelle start voor jou, gooi nog een keer.

6

Voordat het restaurant opent zorg jij ervoor dat alles er perfect
uitziet: dat heet mastiek maken. Je kunt extra punten verdienen,
pak een groene kaart.

8

Je poleert het glas totdat het fonkelt! Ga naar 11.

10

Oei, je hebt verkeerd getild. Je rug doet pijn. Sla een beurt over
en doe wat rek en strek oefeningen. Maak je rug weer soepel.

12

Het buffet ziet er strak en verzorgd uit. Ga 3 stappen vooruit.

17

Na het toiletbezoek was jij je handen grondig. Hiermee scoor je
punten: pak een gele kaart en laat zien wat je weet.

20

Je gedraagt je niet professioneel, je eet of drinkt van de
gerechten of ingrediënten. Zonder toestemming is dat niet
toegestaan. Ga terug naar 4.

22

De opdracht die je van de manager kreeg is niet helemaal
duidelijk. Je vraagt om extra uitleg: zo kom je er wel. Pak een
extra paarse kaart.

24

Je had 10 minuten pauze, maar je bleef 20 minuten weg. Niet
zo’n goeie beurt. Wacht tot alle andere spelers voorbij zijn,
daarna mag jij pas weer lopen.

27

Jouw mobiel zit in je broekzak en je kijkt stiekem of je liefje
misschien een appje gestuurd heeft. Blijf jij maar even een beurt
zitten……..

31

Je kijkt supergoed om je heen om te kijken of er een gast is die
jouw service nodig heeft. Kijk, dat noemen we nu
klantvriendelijk. Ga naar 36.

33

Je bent moe en vindt dat je wel een extra pauze hebt verdiend.
Je gaat even lekker 10 minuten op de wc zitten. Niet een goeie
beurt: sla 2 beurten over.

35

Na het afruimen zijn je vingers vies. Je hebt haast dus je gaat
met vieze handen de volgende bestelling opnemen. Bah! Ga
naar 17, was je handen. Neem geen extra kaart!

40

Je collega zit in de stres, ze kan het werk niet bijbenen. Tijdens
jouw pauze sta je op om haar te helpen. Top, gooi nog een keer.

42

Twee jonge klanten bestellen wijn bij jou. Je vindt het te eng om
naar hun ID-kaarten te vragen en geeft ze de wijn. Volgende
keer even hulp vragen. Ga naar 22.

43

Je gooit het afval keurig in de juiste bak. Goed voor het milieu,
goed voor de wereld en ook goed voor jou. Ga 3 stappen
vooruit.

49

Je bent een gezellige collega. Je luistert naar je collega’s en
vertelt in de pauze ook af en toe een gezellig verhaaltje over
jouw weekend. Neem 2 kaarten om extra punten te scoren.

51

De door jou opgemaakte tafels zien er super strak en gezellig
uit. Ga naar 54.

53

Bah, je krabt aan je neus midden op je werkplek. Dat is niet fris.
Ga terug naar 17, was je handen! Neem geen extra kaart!

55

Je bent een beetje moe en reageert je af op een collega die een
foutje maakt. Niet erg sportief. Wacht tot minimaal 1
medespeler jou heeft ingehaald.

57

Je bent ziek en je vergeet je werk daarvan op de hoogte te
stellen. Op deze manier kan de manager GEEN vervanger
regelen. Blijf jij maar even in je bed en sla 1 beurt over.

58

Jij werkt met tempo, toppie. Loop hetzelfde aantal nog een
keer.

60

Keurig, een rechte rug, een vriendelijk glimlach en beleefde
houding naar de klant….. pak van elke kleur 1 kaartje en scoor
extra punten!

Inhoud: 1 speelbord, 6 pionnen, 1 dobbelsteen en een 50 munten fooigeld.
Doel van het spel:
Er zijn maar liefst 3 winnaars in dit spel.
 Als je het eerst bij de finish bent heb je gewonnen.
 Als je de meeste gele, groene of paarse kaartjes hebt verzameld door de
vragen goed te beantwoorden ben je ook een winnaar.
 Als je de meeste fooien hebt verdiend omdat je het meest je grenzen hebt
verlegd bij de rollen-spelletjes, dan ben jij ook een winnaar!
Spelregels BAS ganzenbord
- Iedere speler kiest een pion om mee te lopen.
- De jongste speler mag beginnen, daarna volg je de wijzers van de klok.
- Komt jouw pion terecht op een plaatje: lees dan de opdracht die bij dat
vakje hoort en volg de instructie op. Soms heb je geluk…. soms heb je ook
vette pech!
- Komt jouw pion terecht op een paars, geel of groen vakje: pak dan een
vragenkaartje van dezelfde kleur. Als je de vraag op het kaartje goed
beantwoordt, dan mag je het kaartje houden. Je collega’s mogen je best een
handje helpen, zo doen we dat in de horeca!
- Komt jouw pion terecht op hetzelfde veld waar al een collega van je staat?
Dan hoef je geen opdracht uit te voeren, je hoeft ook geen vraag te
beantwoorden. Jullie moeten nu samen een klein rollenspelletje uitvoeren,
degene die als laatste aankwam op dit veld is de ober, de andere speler
speelt voor klant of collega: succes. Als jij professioneel gedrag hebt laten
zien of wanneer jij je grenzen hebt verlegd en bijvoorbeeld over je
verlegenheid bent gestapt…. Dan verdien je een fooi! (Heb je vandaag
minder tijd om dit spel te spelen? Dan kun je de rode kaarten deze keer
weglaten uit het spel).
Het spel is afgelopen als een van de spelers helemaal aan het einde van het
bord is. Let op: alleen als deze speler precies op nummer 62 staat, is het spel
afgelopen.

