
Aan het werk in de kas - spelregelsl

Speel het spel met niet meer dan vier personen. Maak van
gekleurd karton een pion. Kijk op de tekening hoe dat moet.

Er zijn rode, gele, groene en oranje tomaten. Gooi allemaal
een keer met de dobbelsteen.Wie het hoogste aantal punten
gooit, begint. Lees de tekst die bij elk plaatje hoort.Wie als eer-
ste aan het eind is, bij nummer 36, heeft gewonnen.

In de kas wordt hard gewerkt om de planten goed te laten
groeien. In alle vakjes van het spel staat stap voor stap wat
daarvoor moet worden gedaan. In dit spel speel je dat jij 
tomaten kweekt in een kas.

1 Je maakt de binnenkant van de ruiten schoon met een hogedruk-

spuit, de buitenkant van de ruiten doe je met een borstelmachine.

2 Door een harde storm zijn er ruiten gebroken. Die moet je vervangen.

Dat kost tijd. Een beurt overslaan.

3 Het is een warme, zonnige dag. De dakramen gaan open, anders

wordt het te warm en te vochtig in de kas.

4 Voordat de tomatenplantjes komen, ga je nog even op vakantie.

Ga door naar 7.

5 Het is altijd ‘zomer’ in de kas, zodat je altijd in een korte broek en 

t-shirt kunt werken. Ook staat de muziek de hele dag aan. Sommige

tuinders zeggen dat daardoor de planten sneller groeien. Geniet

ervan, maar zet de muziek niet te hard. Sla een beurt over.

6 Een voorlichter komt uitleg geven over de nieuwe teeltwijze en laat

je een groeischema zien.

7 Met alle andere mensen die op het bedrijf werken, drink je koffie of

fris in de pauze, jij vertelt dat je spaart voor een mountain-bike.

8 Je hebt griep gekregen en moet in bed blijven. Er komt iemand 

invallen. Ga door naar 9.

9 Er zit veel regenwater in het reservoir. Dat is fijn, want regenwater 

is veel beter voor de planten dan kraanwater en het kost niets.

Ga door naar 14.

10 Het wordt een koude nacht.Trek het energiescherm dicht om de

warmte in de kas te houden.

11 De klimaatcomputer piept omdat het te koud is in de kas.

Ga door naar 13.

12 Je hebt de temperatuurmeter goed afgesteld. Ga door naar 14.

13 Je moet de klimaatcomputer opnieuw instellen; niet te warm en niet

te koud.

14 Je bestelt tomatenplantjes bij een bedrijf dat planten kweekt uit zaad.

15 Je zet de geleverde tomatenplantjes op steenwolmatten.

16 Bij iedere plant steek je een druppelaar.

17 De druppelaar is losgeschoten waardoor de plant slap gaat hangen.

Ga terug naar 16.

18 Via de druppelaar krijgt de plant voedingsstoffen om te groeien.

De voedingsstoffen zitten in grote bakken die nodig moeten worden

bijgevuld. Sla een beurt over.

19 Om de stengel van de tomatenplant moet je een touw draaien om 

te voorkomen dat hij omvalt. De onderkant van de stengel leg je op

een haak om de plant extra steun te geven.

20 Als de plant twaalf meter lang is, haal je de top eruit zodat hij niet

verder groeit.

21 Op de gele signaalplaten vind je witte vliegjes die schadelijk zijn voor

de tomatenplant. Ga door naar 22.

22 Je moet snel sluipwespen uitzetten. Hang kaartjes op met sluipwespen-

eitjes die na een paar dagen uitkomen. Sluipwespen kunnen mensen

niet steken.

23 De tomatenplanten bloeien en de bloemen moeten bevrucht worden

door hommels. Zet een doos met een hommelvolk in de kas.

24 Er zijn te weinig hommels om alle bloemen te bevruchten. Je moet

nog een volk erbij halen. Ga terug naar 23.

25 Op de grond heb je een wit plastic zeil gelegd. Dit om te voorkomen

dat er kleine bodemdiertjes en schimmels in de kas komen. Het witte

zeil weerkaatst ook de zon zodat het warmer kan worden in de kas.

26 Op het zeil liggen steenwolmatten. Hierin groeien de tomatenplanten

goed.

27 Een groep kinderen komt de kas bekijken. Je laat de kinderen de

groei van de tomatenplant vanaf het begin zien. Ga terug naar 15.

28 De tomatenstengels die opzij groeien, moet je weghalen (dieven).

Ook haal je de onderste bladeren weg.

29 De kinderen die de kas komen bekijken, helpen mee met tomaten

plukken. Dat schiet lekker op. Ga door naar 32.

30 De tomaten die hoog hangen, kan je plukken door op een rijdende

lift te staan. Let goed op je veiligheid.

31 De veilingprijzen haal je met de computer binnen. De prijs van de

tomaten is hoog.Als je nu veel tomaten plukt en naar de veiling

brengt, kun je veel verdienen. Ga door naar 35.

32 De tomaten gaan in oogstwagens die op rails rijden. Je kunt op een

railstoeltje zitten, zodat je niet steeds hoeft te bukken.

33 Je moet de kapotte sorteermachine repareren. Een beurt overslaan.

34 Je sorteert de tomaten op grootte en op kleur. Dus alle grote, rode

tomaten gaan in één doos, alle kleine rode tomaten in een andere

doos, enzovoort.

35 Je brengt de dozen met tomaten naar de veiling.

36 Je verdient als tuinder het vlindersymbool omdat je op milieu-

vriendelijke manier tomaten hebt gekweekt. Je hebt geen chemische

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en zo weinig mogelijk gas en

water.
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