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Het Skýlos Strays kaartspel 
Dit spel is superleuk om met klasgenootjes, familie of vrienden te spelen! Tijdens dit spel 

leer je door middel van korte verhaaltjes om je in te leven in Griekse boeren, 

dierenbeschermers en adoptanten. Ook leer je wat je in sommige situaties het beste kunt 

doen.  

Adviesleeftijd: 9 jaar en ouder  
Geschikt voor: 2 tot 5 personen 
Speelduur: ongeveer 10 minuten  
 

Wat heb je nodig? 
1. Speelkaarten 
2. Pen  
3. Papier om op te schrijven 

Voorbereidingen 

Je begint met het maken van twee stapels kaarten. Op de ene stapel liggen alle boeren, 

koninginnen en de koningen. Op de andere stapel liggen alle kaarten van A tot en met 10 en 

de jokers. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt.  

Met 2 of 3 spelers 

Stap 1:  Pak de stapel met alle boeren, koninginnen en koningen en haal hier de harten 

kaarten uit. Leg de andere kaarten weg, deze heb je niet meer nodig.  

Stap 2: Hussel de harten kaarten goed door elkaar. Leg deze kaarten met de achterkant naar 

boven op tafel neer, nu weet je niet welke kaart waar ligt.  

Stap 3: Alle spelers pakken een kaart van deze stapel. De kaart die jij getrokken hebt, is jouw 

rol tijdens dit spel. Bewaar deze kaart. Onder aan deze pagina staat een omschrijving van de 

rollen.  

Stap 4: Nu pak je de andere stapel kaarten waar alle A’s tot en met 10’en in zitten. Schud 

deze stapel kaarten. Leg deze kaarten met de achterkant naar boven op tafel neer. 

Met 4 of 5 spelers 

Volg de instructies van 2 of 3 spelers. Nu voeg je naast de harten ook de klaver kaarten uit 

de stapel met boeren, koninginnen en koningen toe.  

K (koning) = Adoptant  

Als jij de koning trekt, kruip jij tijdens het spel in de huid van een 

adoptant. Jij bent nu dus iemand die een Griekse hond in huis 

genomen heeft.  

Q (koningin) = Dierenbeschermer  

Als jij de koningin trekt, kruip jij tijdens het spel in de huid van een 

dierenbeschermer. Jouw hele leven staat in het teken van het 

verbeteren van de situatie van Griekse honden.  

J (boer) = Griekse boer  

Als jij de boer trekt, kruip jij gedurende dit spel in de huid van een 

Griekse boer. Jij hebt twee Griekse herdershonden die jij nodig hebt 

voor jouw werk.    
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Hoe speel je het spel? 

Nu iedereen een eigen rol heeft gekregen en de 

stapel kaarten op tafel ligt, begint het spel. De 

oudste speler is vanaf nu de puntenteller en 

houdt van alle spelers de punten bij. Ook leest 

de puntenteller de bijbehorende verhaaltjes 

voor. Tel tussendoor de punten bij elkaar op, zo 

weet je gelijk wie de winnaar is. Zie het 

voorbeeld hiernaast!  

De jongste speler trekt als eerst een kaart en 

laat deze ook aan de andere spelers zien. De 

puntenteller zoekt op de scorekaart het 

bijbehorende verhaaltje op. De puntenteller 

leest het verhaal voor en noteert daarna het 

aantal punten. De getrokken kaart wordt uit het 

spel gehaald door hem op een aflegstapel neer 

te leggen.  

Nu is de volgende aan de beurt! De volgende 

speler is de persoon die links van de persoon zit 

die als laatst een kaart getrokken heeft. We spelen het spel dus met de klok mee.  

Bijzondere kaarten 

2 Punt afpakken Als je een 2 trekt, moet je een punt van een andere speler 
afpakken. De andere speler haal dan een punt van zijn punten af 
en jij mag een punt aan jouw punten toevoegen. Heeft er nog 
niemand een punt? Dan kun je ook niks afpakken en krijg je zelf 
dus geen punt erbij. 
 

5 Punt schenken Als je een 5 trekt, moet je een punt aan een andere speler 
doneren. Let op! Jij geeft hierbij niet een van jouw eigen punten 
weg. Je hoeft dus geen punt van jouw eigen punten af te halen. 
 

7 Beurt overslaan Als je een 7 trekt, moet je een beurt overslaan. Deze ronde krijg jij 
geen punten. De eerstvolgende keer dat jij aan de beurt bent, mag 
je gewoon weer meedoen. 
 

10 Punt inleveren Als je een 10 trekt, moet je een punt van jouw totaal aantal punten 
aftrekken.  

 

Wanneer heb je gewonnen? 

Bij 2 of 3 spelers: de eerste speler met 15 punten heeft gewonnen! 

Bij 4 of 5 spelers: de eerste speler met 10 punten heeft gewonnen!  

 

Voorbeeld: Pak jij als Griekse boer een 

9? Dan kijkt de puntenteller in de tabel 

van de Griekse boer naar deze kolom, 

leest het verhaaltje voor en noteert bij 

jouw naam 1 punt.  

9 + 1 
punt 

Elke dag zorg je dat 
jouw honden vers 
drinkwater hebben.  
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Scorekaart 
Verhaal achter de punten van de Griekse boer: 

A + 3 punten Je laat jouw honden neutraliseren*, goed zo! 

2 Punt afpakken Jij verdient een extra puntje omdat je zo goed voor je 
hond zorgt.  

3 + 1 punt Je legt aan de mensen in jouw dorp uit waarom het 
belangrijk is om je hond te laten neutraliseren*.  

4 + 2 punten Elke dag maak je een wandeling met jouw honden. Je 
slaat geen dag over.  

5 Punt schenken Je doet een donatie aan Skýlos Strays en helpt daarmee 
andere honden.  

6 + 2 punten Een van jouw honden is ziek. Je neemt een dag vrij om 
met de hond naar de dierenarts te gaan. 

7 Beurt overslaan Jouw hond overlijdt aan een vervelende ziekte omdat hij 
niet ingeënt** is.  

8 + 1 punt Elke dag zorg je dat jouw honden voldoende en goed 
voer hebben.  

9 + 1 punt Elke dag zorg je dat jouw honden vers drinkwater 
hebben.  

10 Punt inleveren Je laat je hond werken terwijl het eigenlijk te warm 
buiten is.  

Joker + 4 punten Je hebt een inzamelingsactie gehouden en doneert het 
geld aan Skýlos Strays. Hierdoor kunnen er weer meer 
honden geholpen worden. Zij zijn hier natuurlijk super blij 
mee! 

* = Als je een hond neutraliseert, zorg je ervoor er geen puppy’s meer geboren kunnen worden.  

** = Door de hond in te enten, zorg je ervoor dat hij of zij een ziekte niet meer kan krijgen. 

 

Verhaal achter de punten van de Dierenbeschermer: 

A + 3 punten Je gaat langs scholen om te vertellen hoe je met honden 
om hoort te gaan. Je legt ook uit hoe het 
zwerfhondenprobleem verholpen kan worden.   

2 Punt afpakken Jij verdient een extra puntje voor het harde werken. 

3 + 1 punt Elke dag zorg je dat de honden in de opvang voldoende 
en goed voer hebben. Ook zorg je ervoor dat er altijd vers 
drinkwater is.  

4 + 2 punten Deze week heeft een van jouw opvanghonden een nieuw 
thuis gevonden via Skýlos Strays.  

5 Punt schenken Jij werkt samen met andere dierenbeschermers om het 
zwerfhondenprobleem op te lossen. 

6 + 2 punten Vandaag vond je een gedumpte moederhond met haar 
puppy’s in het park. Je neemt ze mee naar huis en 
verzorgt ze totdat Skýlos Strays een nieuw huis voor ze 
gevonden heeft.  

7 Beurt overslaan Van al dat harde werken ben je moe geworden. Je gaat 
een avond vroeg naar bed toe.  
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8 + 1 punt Een hond die mensen eerst heel erg spannend vond, 
komt vandaag met jou knuffelen.  

9 + 1 punt Je wordt gebeld door iemand uit jouw nabijgelegen dorp. 
Er is een hond aangereden en langs de weg 
achtergelaten. Jij springt gelijk in de auto om de hond 
naar de dierenarts te brengen.  

10 Punt inleveren Oeps, je krijgt een boete omdat je te hard gereden hebt 
toen je een hond naar de dierenarts aan het brengen 
was.   

Joker + 4 punten Je hebt een inzamelingsactie gehouden en doneert het 
geld aan Skýlos Strays. Hierdoor kunnen er weer meer 
honden geholpen worden. Zij zijn hier natuurlijk super blij 
mee! 

 

Verhaal achter de punten van de Adoptant:  

A + 3 punten Na lang wachten, mag jij eindelijk jouw adoptiehond via 
Skýlos Strays in ontvangst nemen. Gefeliciteerd en veel 
geluk samen!  

2 Punt afpakken Jouw buurvrouw is op vakantie. Terwijl zij weg is, zorg jij 
voor haar honden. Jij verdient een extra puntje!  

3 + 1 punt Jij laat jouw hond elke dag op tijd en voldoende uit.  

4 + 2 punten Jouw hond liep wat gek. Gelukkig zag jij dit op tijd en ben je 
met hem naar de dierenarts gegaan.  

5 Punt schenken Je koopt 5 zakken voer in de aanbieding. Helaas wil jouw 
hond dit voer niet eten. Je doneert de zakken aan Skýlos 
Strays. De stichting gebruikt het voer om de honden in de 
opvang eten te geven. 

6 + 2 punten Door jouw enthousiasme over adoptiehonden, besluit een 
goede kennis van jou om ook een hond te adopteren via 
Skýlos Strays.  

7 Beurt overslaan Je bent te snel met jouw nieuwe hond naar een drukke 
verjaardag geweest. Nu heeft hij extra rust nodig.  

8 + 1 punt Je hebt uitgebreid met de hond gespeeld. 

9 + 1 punt Elke dag zorg je dat jouw hond voldoende en goed voer 
heeft. Ook zorg je ervoor dat er altijd vers water is.  

10 Punt inleveren Oeps, je vergeet tijdens een wandeling door het park de 
poep van jouw hond op te ruimen.  

Joker + 4 punten Je hebt een inzamelingsactie gehouden en doneert het 
geld aan Skýlos Strays. Hierdoor kunnen er weer meer 
honden geholpen worden. Zij zijn hier natuurlijk super blij 
mee! 

 

Contactinformatie 

Stichting Skýlos Strays 

Website  www.skylosstrays.com  

E-mail   info@skylosstrays.com 

Facebook  www.facebook.nl/skylosstrays  

Instagram  www.instagram.com/skylos_strays/ 
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