Helvetiq en Sunny Games bundelen hun
krachten om een sterke troef tegen Corona
uit te spelen. Een print-and-play variant van
Helvetiq’s bestseller Bandido!
Hoe maak je dit spel?
1. Print liefst dubbelzijdig, op zo dik mogelijk
papier. Het kan ook met gewoon papier.
Dan gaan we knippen!
2. Knip langs de lijntjes. Kleine handjes maken
licht werk :)
3. Jullie spel is klaar! Probeer het virus zoveel
mogelijk in te dammen: als we allemaal
samen spelen, gaat het lukken!
De spelregels vind je op de volgende
bladzijde.

We maakten deze gratis Bandido-versie voor jou want:
• Helvetiq en Sunny Games willen nog steeds via onze spellen, speelse
en vreugdevolle momenten bieden voor jou en je gezin.
• We willen onze kinderen, en de volwassenen om hen heen, laten
ervaren dat we door de combinatie van samenwerking en het juiste
gedrag, het virus kunnen stoppen.
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HET SPEL
Degene die het laatst heeft geniest mag
beginnen. In je beurt leg je 1 kaart aan.

Speel door totdat alle uitgangen
geblokkeerd zijn of totdat de kaarten
op zijn.
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SPELMATERIAAL
32 kaarten
1 viruskaart
1 superkaart

DOEL VAN HET SPEL
Dit is een speciale uitvoering van Bandido.
Als je Bandido al kent, dan hoef je deze
spelregels niet te lezen; het spel gaat
hetzelfde. Zo niet, blijf alert! In Covid
Bandido proberen we samen het virus in
te dammen zodat het niet kan ontsnappen
en ons infecteren. Overleg goed met
elkaar (op anderhalve meter) om samen
te kunnen winnen!

Bandido is een coöperatief spel, dus je
mag met elkaar overleggen, maar laat je
kaarten niet aan de andere spelers zien!

Let op dat je geen kaart neerlegt die
het onmogelijk maakt een paadje af
te sluiten.

VOORBEREIDING
1. Zoek de viruskaart en leg deze midden
op tafel.
Let op: de kaart die je speelt moet overal
aansluiten.

2. Schud de andere kaarten en leg ze op
stapel met de speelzijde naar beneden,
zodat iedereen erbij kan.
3. Elke speler pakt 3 kaarten.

Na het spelen van je kaart pak je een
nieuwe kaart van de stapel.
Kan je geen enkele kaart spelen, dan
leg je al je kaarten onderop de stapel
en pak je 3 nieuwe.

EIND VAN HET SPEL
Lukt het jullie om alle uitgangen te
blokkeren, dan hebben jullie samen
gewonnen! Is er nog een uitgang als
alle kaarten op tafel liggen, dan ontsnapt
het virus en verliezen we allemaal...

Hieronder worden de 6 symbolen uitgelegd.
Deze dingen kun JIJ doen om verspreiding
van het virus te beperken.
Handen wassen
Was regelmatig je handen
met water en zeep. Neem er
de tijd voor, zing een liedje
tijdens het handen wassen.

Blijf thuis
Blijf thuis als je je ziek voelt.
Heb je koorts, dan blijft
iedereen thuis. Ontvang dan
ook geen gasten.

In je elleboog
Bij hoesten en niezen, bedek
je je mond met een papieren
zakdoekje of je niest in je
elleboog. Gooi een gebruikte
zakdoek meteen weg.

Anderhalve meter
Zorg dat je genoeg afstand
houdt van iedereen buiten
je gezin.

Hallo en dag
Bedenk nieuwe manieren
om elkaar te begroeten.
Handgebaren in plaats van
handen schudden!

Eerst bellen
Bel de huisarts als je klachten
hebt. Volg de aanwijzingen
van artsen, overheid en
GGD op.

HELP ELKAAR EN LEER VAN ELKAAR
Geef allemaal een kaart door naar links

