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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

Aantal spelers 
5 tot 10 spelers 

Spelduur 
Ongeveer 3 uur 

Doel 
Het doel van HAZAGORA is een weerbare gemeenschap op te bouwen op een eiland dat geregeld 
getroffen wordt door natuurlijke gevaren. Een weerbare gemeenschap is gedefinieerd als een 
gemeenschap die in staat is om zijn gezinnen te onderhouden en snel en wijs te reageren wanneer het 
geconfronteerd wordt met de gevaren waaraan het blootgesteld is. Op het einde van het spel wordt 
de weerbaarheid geschat op basis van een index die later in detail wordt uitgelegd. 

Spelset 
▲ Boekje met spelregels 
▲ 5 beroepskaarten 
▲ 1 spelbord  
▲ 1 vulkaan 
▲ 150 hulpbronkaarten (brood, water, 

bakstenen) 
▲ 2 hulpbrondobbelstenen 
▲ 5 overlevings- en kostenkaarten 
▲ 20 ronde plastic schijven per beroep 

(20x5=100) 
▲ 20 families per beroep (20x5=100) 
▲ 20 wegen per beroep (20x5=100) 
▲ 10 markten en 10 waterbronnen (witte en 

blauwe blokjes) 
 

▲ 1 alarmklok/timer 
▲ 1 gevarenwiel 
▲ 1 eilandwiel 
▲ 10 impactkaarten 
▲ 45 beschermingskaarten (overleving, 

voorbereiding, aanpassing) 
▲  

BIJKOMEND MATERIAAL OM TE VOORZIEN 
▲ 1 pc en beeldscherm of projector om de filmpjes te laten zien 
▲ Weerbaarheidstabel 
▲ Boekje met informatie over geologische gevaren. Te verdelen aan het einde van het spel.  
▲ 1 rekenmachine 
▲ optioneel: lavasteen, vulkanische as, gps,… 

 
ONLINE MATERIAAL 
Op www.hazagora .be vind je meer materiaal dat je kan helpen tijdens het spel: 

- YouTube filmpjes met meer uitleg over de geogevaren die het eiland in het spel kunnen 
treffen. We raden aan om wanneer het eiland door een gevaar getroffen wordt, het bijhorende 
filmpje te tonen. 

- De spelhandleiding 
- Weerbaarheidstabel 
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- Boekje met informatie over geologische gevaren 
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Spelelementen 
BEROEPSKAARTEN 
Op het eiland leven vijf karakters: de burgemeester (rood), de houthakker (groen), de landbouwer 
(geel), de visser (blauw) en de gids (zwart). Elk karakter voert een specifiek beroep uit dat bepaalt 
welke grondstoffen hij als salaris ontvangt. Elk beroep heeft een eigen kleur, die bepaalt waar op het 
eiland ze hun gemeenschap mogen ontwikkelen.Tot slot bezit elk karakter enkele voordelen die 
beschreven staan op de beroepskaarten.  

 
HET EILAND 
Het eiland is verdeeld in 3 zones: de kustzone, de landbouwvelden en het woud. De visser zal zijn 
families moeten plaatsen langsheen de kust (blauwe stippen of stippen met een blauwe rand), de 
landbouwer in de velden (gele stippen) en de houthakker in het woud (groene stippen of stippen met 
een groene rand). De burgemeester en de toergids kunnen hun families in eender welke gekleurde stip 
plaatsen. (groen, blauw en geel)  

 

HULPBRONKAARTEN 
Elk karakter ontvangt een salaris, voorgesteld door hulpbronkaarten. Deze kaarten kunnen gebruikt 
om 1/ families te voeden, 2/ nieuwe infrastructuur te bouwen en 3/ de families te beschermen tegen 
gevaren. Er zijn 3 types hulpbronkaarten: brood, water en bakstenen.  
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HULPBRONDOBBELSTENEN 
Spelers verdienen bijkomende hulpbronnen door de hulpbrondobbelstenen te werpen. De 
hulpbronnen aangegeven door de dobbelstenen worden aan het salaris van de speler toegevoegd.  

 

 

OVERLEVINGS- EN KOSTENKAART 
Om de spelers te tonen hoe ze hun families kunnen onderhouden en te ontwikkelen, toont één zijde 
van deze kaart een samenvatting van wat de spelers moeten doen om het overleven van hun families 
te verzekeren. De andere zijde toont de kost voor de aankoop van wegen, hutten, huizen en 
beschermingskaarten.  

 

    

FAMILIES, HUTTEN, HUIZEN EN WEGEN  
Families zijn het meest kostare bezit van elke speler. Om te kunnen overleven, hebben ze nood aan 
onderdak, water en voedsel. Elk jaar (beurt) moeten de spelers één hulpbron water en één hulpbron 
brood voorzien voor elk van hun families. Als spelers onvoldoende hulpbronnen voor hun families 
kunnen voorzien, of er is geen onderdak voor hen, zullen de families sterven en worden ze van het 
spelbord verwijderd. 

 

De speler kan een hut bouwen (voorgesteld door één ronde plastic schijf) of een huis (voorgesteld door 
twee op elkaar gestapelde ronde schijven)  

op de kleurpunten die overeenkomen met zijn beroep. Op sommige plaatsen op het bord staan punten 
met meerdere kleuren. Deze plaatsen kunnen bebouwd worden door een speler in één van deze 
kleuren.  

Bijvoorbeeld: de gele punten met groene rand kunnen bebouwd worden door zowel de 
landbouwer als door de houthakker. De landbouwer is de eerste speler met de nodige wegen 
en grondstoffen om er te bouwen. De houthakker kan niet op deze plaats bouwen zo lang er 
nog een huis of hut van de landbouwer staat. 
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Een hut herbergt één familie en in een huis kunnen twee families wonen. Je kan pas een huis bouwen 
op de plaats waar eerder een hut in jouw kleur stond (de hut wordt dus opgewaardeerd tot een huis) 
Alleen de burgemeester kan onmiddellijk een huis bouwen 

De wegen worden gebruikt om hutten, huizen, markten en waterputten te verbinden. Een nieuwe hut 
of huis kan slechts gebouwd worden indien het door wegen verbonden is met een ander huis van 
dezelfde kleur. De plaatsen waar je wegen kan bouwen, worden op het bord aangegeven met zwarte 
lijnen. 

 
Hut met één familie 

 
Huis met twee familie’s 

 

 
Weg 

 

MARKTEN EN WATERPUTTEN  
Families die in een hut of huis wonen met toegang tot een markt of waterput kunnen voorzien in hun 
eigen voedsel of water. De speler van moet dus geen voedsel of water van zijn salaris afstaan om te 
voorzien in hun onderhoud. De markt of waterput voorziet alleen die families die via wegen in contact 
zijn met de waterput en markt.  

De families van een karakter kunnen vrije toegang tot voedsel hebben via een markt en tot water via 
een waterput (respectievelijk te plaatsen op de gele en blauwe hexagons op het spelbord) indien hun 
hutten of huizen ermee verbonden zijn via een weg. Het is ook mogelijk om het wegennetwerk van 
een andere speler te gebruiken om toegang te krijgen tot een markt en/of waterput. Markten en 
waterputten kunnen ook beschadigd worden door natuurrampen. 

 

ALARMKLOK 
Natuurlijke gevaren kunnen het eiland op elk moment treffen, net zoals in de realiteit. De spelleider 
stelt een ‘gevarentijd’ in op de klok tussen de 5 en 15 minuten. We laten het aan de spelleider om een 
tijd te kiezen afhankelijk van het niveau van de spelers.  Wanneer de alarmklok rinkelt, zal een gevaar 
het eiland treffen. De resterende tijd moet geheim blijven voor de spelers. De klok wordt wel 
gepauzeerd wanneer de spelers beslissen om een gemeenschapsvergadering te laten doorgaan.Nadat 
de gevolgen van de ramp zijn afgehandeld, en de beurten van de spelers hervatten, herstart de 
spelleider de klok met een nieuwe tijd. 

Het is aangeraden om de tijdsduur tussen de verschillende gevaren te variëren. Om een goede 
dynamiek te voorzien, moet echter een balans gevonden worden tussen het aan bod laten komen van 
de verschillende gevaren tijdens een spelsessie en het genoeg tijd geven aan de spelers om hun 
families en beschermingssystemen te ontwikkelen. Laat nieuwe spelers voldoende tijd tussen de 
verschillende rampen. Met ervaren spelers, of aan het einde van het spel kan je de rampen sneller op 
elkaar laten volgen. 
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GEVARENWIEL 
Wanneer de alarmklok rinkelt, moet een speler aan het gevarenwiel draaien om te bepalen welk 
gevaar zal plaatsvinden en met welke intensiteit. Als de pijl naar een veld met ‘vals alarm’ wijst,, zal er 
niets gebeuren. In de andere gevallen zal het afgebeelde gevaar plaatsvinden met de intensiteit 
voorgesteld door het geval. De verschillende gevaren, hun intensiteitsniveau en hun gevolgen voor het 
spelbord worden uitgelegd op de gevarenfiches, wat verder in deze spelregels. 

 

EILANDWIEL  
Gewoonlijk treft een gevaar een bepaalde plaats op het eiland of plant een gevaar zich voort in een 
specifieke richting. Een speler moet aan het eilandwiel draaien om te bepalen waar het gevaar zal 
toeslaan. De omvang van de getroffen zone hangt af van het type gevaar. De omvang van een gevaar 
is voorgesteld op het eilandwiel en het spelbord door dikke en dunne zwarte lijnen. 

▲ TSUNAMI’S treffen de hele omtrek van het eiland, maar afhankelijk van de intensiteit van de 
golf, wordt enkel de kustzone (zone 1) getroffen, of gaat deze dieper het land in (zone 2). 
Alleen een golf met intensiteit 3 zal zone 2 bereiken. 

▲ AARDBEVINGEN treffen het hele eiland.  

▲ LAVASTROMEN hebben een beperkte omvang en blijven tussen de dikke én dunne zwarte 
lijnen op het bord. 

▲ ASNEERSLAG heeft een grote omvang, maar wordt door de wind in één bepaalde richting 
geblazen: ze treft dus alleen het gebied tussen de  dikke zwarte lijnen. 

TSUNAMI AARDBEVING LAVASTROOM ASNEERSLAG 
 zone1 
  
  
  
  

                                    zone 2 
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IMPACTKAARTEN  
Wanneer een gevaar zich voordoet, wordt er van de spelers gevraagd om te discussiëren en te 
voorspellen wat de impact van de gevaren kan zijn op het eiland. Dit doen ze door de impactkaarten 
te bestuderen en daaruit de kaarten te selecteren waarvan ze denken dat deze in effect zullen treden 
tijdens de ramp. De spelleider geeft de spelers even tijd om de spelers dit onderling te laten bespreken 
en corrigeert indien nodig de selectie van impactkaarten. 

 

Een beschrijving van de gevarenimpacten op het HAZAGORA-eiland kan verder in de spelregels 
gevonden worden in het hoofdstuk over gevaren.  
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IMPACTKAARTEN TOELICHTING 

 

Families overlijden. 
 

IMPACT OP HET SPELBORD 
De families getroffen door het gevaar worden van het spelbord gehaald. 

 

Hutten worden vernield.  
 

IMPACT OP HET SPELBORD 
De hutten getroffen door het gevaar worden van het spelbord gehaald. 
De dakloze families zullen beschutting moeten zoeken voor het 
komende jaar. 

 

Huizen worden vernield.  
 

IMPACT OP HET SPELBORD 
De huizen getroffen door het gevaar worden van het spelbord gehaald. 
De dakloze families zullen beschutting moeten zoeken voor het 
komende jaar. 

 

De houthakker ontvangt zijn salaris niet in het jaar volgend op het 
gevaar. 

 

De landbouwer ontvangt zijn salaris niet in het jaar volgend op het 
gevaar. 

 

De visser ontvangt zijn salaris niet in het jaar volgend op het gevaar. 

 

De toergids ontvangt zijn salaris niet in het jaar volgend op het gevaar. 

 

De wegen zijn vernield. 
 

IMPACT OP HET SPELBORD 
De wegen getroffen door het gevaar worden van het spelbord gehaald. 

 

De waterputten kunnen niet langer gebruikt worden. 
 

IMPACT OP HET SPELBORD 
Waterputten kunnen niet gebruikt worden tot het volgende gevaar. De 
getroffen waterputten worden van het bord gehaald. 

 

De markten van het getroffen gebied verhuizen naar een ander gebied. 
IMPACT OP HET SPELBORD 
Markten getroffen door het gevaar verhuizen naar een nieuwe plaats 
op het spelbord. Om het nieuwe gebied te definiëren draait een speler 
aan het eilandwiel en de spelleider plaatst de markt op de meest nabije 
beschikbare marktplaats.  

 

FILMPJES 
Om de impact van de gevaren beter te begrijpen, kunnen de spelers de filmpjes over de gevaren op 
www.hazagora.be bekijken.  
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BESCHERMINGSKAARTEN  
Aangezien gevaren het eiland treffen, kunnen spelers hun families beschermen tegen het gevaar door 
beschermingskaarten aan te schaffen. Deze kaarten staan hen toe om  

1/ voedsel op te slaan of tenten te bekomen (OVERLEVING) 

2/ om getraind te worden in de omgang met de natuurlijke gevaren (VOORBEREIDING)  

3/ de omstandigheden aan te passen (AANPASSING).  

Het effect wordt onderaan de kaart beschreven. Deze kaarten stellen spelers in staat om families en/of 
infrastructuur van hun karakter te beschermen. Deze kaarten kunnen slechts éénmaal gespeeld 
worden en enkel indien de kaart aangepast is een het specifiek voorkomende gevaar. De symbolen in 
de rechterbovenhoek informeren de speler in welke gevallen de kaart van toepassing is. 

 

Rol van de spelleider 
De spelleider heeft een belangrijke rol: 

▲ Verdelen van de middelen: de spelleider geeft het salaris en de hulpbronnen aangeduid 
door de dobbelstenen.  

▲ De hulpbronnen inzamelen: spelers geven de hulpbronnen aan de spelleider om hun 
families te laten eten en drinken en om hun gemeenschap te ontwikkelen.  

▲ Gevarenmanagement: afhankelijk van de dynamiek van het spel kiest de spelleider de tijd 
tussen twee opeenvolgende gevaren (tussen 5 en 15 minuten).   

▲ Het gesprtek met de spelers leiden wanneer een gevaar zich voordoet.  
▲ De spelers adviseren bij het selecteren van de juiste impactkaarten wanneer het gevaar 

zich voordoet..  
▲ Meer duiding geven bij de geogevaren die het eiland treffen, het filmpje tonen en/of 

hierover een gesprek met de spelers leiden.  
▲ Leningen aanbieden of de prijzen vastleggen afhankelijk van de nieuwe strategieën 

voorgesteld door de spelers.  
▲ Kan optreden als een hulpverlener door hulpbronnen de doneren indien de spelers te erg 

lijden onder de gevaren.   

  

 
 

Tsunami     Aardbeving     Lavastroom     Asneerslag 
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Hoe het spel opstellen? 
 

▲ Plaats de markten (witte blokjes) op gele hexagons, de waterputten (blauwe 
blokjes) op de blauwe hexagons en de vulkaan op het spelbord. Niet alle 
hexagons zullen ingenomen worden zodat het mogelijk zal zijn om markten 
te verplaatsen wanneer ze door een gevaar getroffen worden of wanneer 
spelers tijdens gemeenschapsvergaderingen beslissen om te investeren in 
een nieuwe markt of waterput. 
 

▲ Groepeer de spelers in maximum 5 groepen. Het is mogelijk om alleen of per twee te spelen.  
 

▲ Verdeel de beroepskaarten willekeurig tussen de spelersgroepen.  
 

▲ Geef aan elke spelersgroep de volgende kaarten om hen te helpen bij het eerste jaar op het 
eiland. De pionnen (wegen, hutten, familie’s) stellen de spelers in staat om hun 
gemeenschappen te ontwikkelen op het eiland.  

2x 2x 2x 1x 

    

Hulpbronkaart water Hulpbronkaart 
bakstenen Hulpbronkaart brood Beschermingskaart 

    
 2x 2x  

 

  

 

 Wegen 
(met kleur overeenkomstig 

met het beroep van de speler) 

Hutten en familie’s 
(met kleur overeenkomstig 

met het beroep van de speler) 

 

 

▲ Om te starten met het koloniseren van het eiland, zullen de spelers de hutten en wegen 
plaatsen die ze ontvingen. De burgemeester gaat als eerste. Hij plaatst een hut en een weg 
waar dan ook op het spelbord. De weg moet verbonden zijn met de hut. Eens geplaatst, kan 
de locatie van de hut niet meer veranderd worden. Dit is het geval voor alle spelers. Eens de 
burgemeester klaar is, plaatst ook de speler links van hem een hut en een weg op één van de 
stippen met de kleur van zijn beroep. Dit gaat verder tot de laatste speler, die meteen twee 
huizen en twee hutten mag plaatsen. Vervolgens gaat de ronde in tegenwijzerzin terug en kan 
elke speler nu een tweede hut en weg plaatsen. De tweede ronde eindigt dus bij de 
burgemeester. Belangrijk: het is niet verplicht om beide hutten met elkaar te verbinden 
gedurende de opstellingsfase van het spel.  
 

▲ Je bent nu klaar om te beginnen!  
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Het spel spelen 
Het is aangeraden om het spel minstens 3 ‘jaren’te spelen. Het is eveneens aangeraden dit niet mee 
te delen aan de spelers, om een ‘einde van de wereld’ effect te voorkomen naar het einde van het spel 
toe, waar de reacties van spelers overeenkomen met paniekreacties. Een jaar komt overeen met drie 
spelrondes, waarna een discussie plaatsvindt tussen de spelers. De ronde’s worden in wijzerzin 
gespeeld, steeds startend bij de burgemeester. Bij de feitelijke start van het spel, start de spelleider de 
alarmklok.  

EERSTE RONDE: hulpbronnen verzamelen 
Tijdens de eerste ronde verzamelen de spelers hulpbronkaarten. De spelleider verdeelt aan elke speler 
een welbepaald aantal hulpbronkaarten dat overeenkomt met: 

SALARIS 
= 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: De toergids heeft twee gezinnen en rolt een baksteen en een brood met de 
dobbelstenen. Hij krijgt als salaris: 

- Zijn beroepssalaris is 1 brood en 1 water per gezin. Hij krijgt dus twee broden en twee keer 
water 

- Van zijn dobbelsteenworp krijgt hij daarovenop nog een baksteen en een brood 
- Ten slotte kan de toergids één extra hulpbron kiezen: hij kiest een extra baksteen. De andere 

karakters kunnen dit niet, maar zij kunnen profiteren van andere voordelen. 
- In totaal krijgt de gids dus drie broden, twee waters en twee bakstenen. 

 
TWEEDE RONDE: voedsel en water voorzien, handel drijven 
Eens de hulpbronkaarten uitgedeeld zijn, moeten de spelers voedsel (brood) en water geven en in 
onderdak voorzien voor elk van hun familie’s die op het eiland leven, door één der onderstaande opties 
te kiezen.  

Het aantal van brood en water hangt af van het aantal families. Als een speler bijvoorbeeld 2 families 
heeft, moet hij 2 hulpbronkaarten « brood » en 2 hulpbronkaarten « water » aan de spelleider geven.  

Families met toegang tot een markt of waterput, kunnen in hun eigen voedsel en water voorzien en 
moeten deze hulpbronnen niet krijgen.  

Als een speler voldoende hulpbronkaarten overhoudt na het voeden van zijn families, kan hij 
hulpbronnen ruilen met een andere speler aan het tarief dat ze beiden overeenkomen.  

+ 

De hulpbronnen verbonden 
aan het beroepssalaris van de 
speler vermenigvuldigd met 
het aantal families van het 
personage op het eiland. 

+ 

De twee hulpbronnen 
aangegeven door de hulp-
brondobbelstenen geworpen 
door de speler. 

 

+ 

Mogelijke bijkomende 
hulpbronnen verbonden met  
een voordeel dat het 
personage van de speler 
geniet (zie voordeel van de 
toergids). 
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Als spelers willen ruilen, maar ze vinden geen goede deal met de andere spelers, kunnen ze ook met 
de spelleider ruilen aan het tarief: 3 hulpbronkaarten (elk type en elke combinatie van hulpbronnen is 
toegestaan) tegen 1 hulpbronkaart van het gekozen type. 

EEN FAMILIE VOEDEN 

 

EEN FAMILIE WATER GEVEN 

 
EEN FAMILIE ONDERDAK GEVEN 

 

 

 

1/ Aan de spelleider een hulpbronkaart « brood» geven per familie. 

OF 

2/ Een verbindingsweg hebben tussen een hut/huis en een markt. Het is mogelijk om het 
wegennetwerk van een andere speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de markt. 

1/ Aan de spelleider een hulpbronkaart « water» geven per familie. 

OF 

2/ Een verbindingsweg hebben tussen een hut/huis en een waterput. Het is mogelijk om het 
wegennetwerk van een andere speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de waterput. 

1/ Families wonen in een hut of huis.  

OF 

2/ Familie’s kunnen in een tent verblijven (zie beschermingskaart). Slechts één familie kan onderdak 
krijgen per tent. 

OF 

3/ Het is mogelijk voor speler A met een dakloze familie om onderdak te vragen aan een andere 
speler B die beschikbare ruimte heeft (een hut/huis met nog plaats voor een familie). Speler B 
is vrij om te aanvaarden of te weigeren. Speler B kan huur vragen, maar dat is niet verplicht.  
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DERDE RONDE: bouwen en beschermingskaarten kopen 
Tijdens de derde ronde kunnen de spelers hun gemeenschap uitbreiden en/of hun familie’s 
beschermen tegen gevaren.  

UITBREIDING BESCHERMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EINDE VAN HET JAAR: JAARLIJKSE GEMEENSCHAPSVERGADERING 
Aan het einde van het jaar wordt er een gemeenschapsvergadering belegd, waarbij de alarmklok wordt 
stilgelegd. De spelers hebben de kans om de moeilijkheden te bespreken die ontstonden gedurende 
het voorbije jaar en oplossingen voor te stellen. Ze kunnen overleggen over gemeenschappelijke of 
individuele strategieën om zich te beschermen tegen geogevaren. De burgemeester neemt de leiding 
over dit gesprek en probeert oplossingen te formuleren voor de problemen die de hele gemeenschap 

Met hun overblijvende hulpbronkaarten kunnen de 
spelers wegen, hutten of huizen bouwen (zie kosten-
kaarten). De spelers kunnen enkel bouwen op de 
stippen waarvan de kleur overeenkomt met hun 
karakter (de burgemeester en de toergids mogen op 
elke kleur stip bouwen). In tegenstelling tot de 
opstellingsfase, moeten de nieuwe huizen/hutten 
verbonden zijn met een huis/hut van dezelfde kleur via 
het aantal wegen aangeduid op het spelbord. 
Verbindingswegen moeten eerst gebouwd worden 
vóór je een huis of hut kan bouwen. Om een huis te 
bouwen, moet de speler eerst een hut bouwen, daarna 
kan hij het in de volgende beurt ombouwen tot huis. 
Deze regel geldt niet voor de burgemeester.  

 

Het is mogelijk beschermings-
kaarten te kopen (overlevings-, 
voorbereidings- of aanpassings-
kaarten). De speler betaalt de 
vereiste hulpbronnen aan de 
spelleider en kiest een 
beschermingskaart van een type 
naar keuze.  
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aangaan. Alle spelers moeten akkoord gaan met de nieuwe strategiën te implementeren en hoe deze 
toe te passen. 

Indien de strategie verbonden is met een kost, bepaalt de spelleider op de prijs die de gemeenschap 
moet betalen om de strategie te implementeren op het eiland. 

VOORBEELDEN van gemeenschappelijke investeringen 
▲ Beschermingskaarten voor de gemeenschap: De spelers kunnen samen een 

beschermingskaart kopen. Deze kaart zal een enkele keer gebruikt worden voor alle familie’s 
in het getroffen gebied. Omdat deze beschermingskaarten ingezet kunnen worden voor het 
hele eiland en niet alleen voor de gezinnen in één bepaalde kleur, zal de kost van de 
beschermingskaart hoger zijn. De spelleider bepaalt deze hogere prijs (bv. 3 broden3 waters 
en 3 bakstenen). De spelers moeten onder elkaar een akkoord vinden over de manier waarop 
de hulpbronkaarten verzameld worden.  

▲ Gemeenschapsinvesteringen zoals een wegennetwerk, nieuwe markten, nieuwe waterputten, 
schuilplaatsen,… 

▲ Verzekering 
▲ Lening van de spelleider: de speler moet tweemaal het bedrag van de lening terugbetalen.   
▲ Nieuwe beschermingskaarten maken 
▲ Humanitaire kampen 
▲ Herlokalisering van sommige gemeenschappen op het eiland.  
▲ Beschermende infrastructeren bouwen (tsunamidijken, lavastroomomleiding…): zeer duur en 

slechts toe te passen op één locatie.  

WANNEER DE ALARMKLOK RINKELT, KAN EEN GEVAAR HET EILAND TREFFEN 
Afhankelijk van de keuze van de spelleider kan elke 5 tot 15 minuten een gevaar plaatsvinden. De 
spelleider toont de resterende tijd tot het volgende gevaar nooit aan de spelers. De alarmklok wordt 
gestopt wanneer de spelers een gemeenschapsvergadering beleggen.  

Wanneer het spel begint, start de spelleider de alarmklok. Wanneer de alarmklok rinkelt kan een 
gevaar het eiland treffen. Om te bepalen met welk gevaar het alarm verbonden is:  

▲ Draait een speler aan het gevarenwiel.  
▲ Proberen de spelers een lijst van gelijkaardige en recente gebeurtenissen te maken.  
▲ Toont de spelleider het filmpje geassocieerd met de gebeurtenis. De youtube filmpjes staan 

verzameld op www.hazagora.be  
▲ Leidt de spelleider een discussie waar de spelers de volgende vragen moeten beantwoorden: 

 Wat zijn de oorzaken en mechanismen van het gevaar? 
 Wat zijn de gevolgen van dit gevaar op de bevolking en infrastructuur?  
 Wanneer een gevaar zich voordoet, wordt er van de spelers gevraagd om te discussiëren 

en voor te stellen wat de impact van de gevaren kan zijn op het eiland door gebruik maken 
van de impactkaarten die ze voor een bepaald gevaar en intensiteit moeten opstapelen.  

 Wat kan een gemeenschap doen om zichzelf te beschermen tegen dit gevaar? 
▲ Een speler draait aan het eilandwiel om te bepalen waar/in welke richting het gevaar zal 

plaatsvinden. 
▲ Spelers kunnen hun persoonlijke beschermingskaarten spelen indien relevant voor het gevaar 

of gemeenschapsstrategieën implementeren die tijdens vorige gemeenschaps-vergaderingen 
besproken werden. 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

▲ De spelleider verwijdert de door het gevaar getroffen gebouwen en families en verwijdert 
getroffen waterputten (zie impactkaarten). Markten getroffen door het gevaar worden 
verplaatst naar een nieuwe plaats op het spelbord. Om deze locatie te bepalen, draait een 
speler aan het eilandwiel en de spelleider plaatst de markt op de dichtstbijzijnde beschikbare 
markt. De gebouwen en familie’s die verwijderd zijn van het spelbord moeten aan de kant 
gehouden worden (het aantal vernielde hutten, huizen en overleden familie’s worden gebruikt 
om de weerbaarheidsfactor te berekenen op het einde van het spel).  

Op het einde van de gevarenfase, start de spelleider opnieuw de alarmklok met een nieuw interval. 
Het is aangeraden om de tijd tussen de gevaren te variëren. Om een goede speldynamiek te bekomen 
moet er echter een balans gevonden worden  tussen enerzijds het voorkomen van verschillende 
gevaren tijdens de spelduur en anderzijds het geven van genoeg tijd aan de spelers om hun families 
en beschermingssystemen te ontwikkelen. 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

Informatie over geogevaren  
 

WAT IS HET ONDERSCHEID TUSSEN GEVAREN, RISICO'S EN RAMPEN? 
 
Gevaar, risico en ramp zijn drie woorden die vaak voorkomen in de media.  
Maar wat is nu exact het verschil tussen deze termen? 
 
Het GEVAAR is het natuurlijke of industriële proces dat energie of materiaal vrijgeeft dat schade 
berokkent. Een gevaar is gedefinieerd in tijd, ruimte en grootte. 

 
Het RISICO is gedefinieerd volgens de vereenvoudigde vergelijking risico = gevaar x blootstelling. Het 
risico is dus een combinatie van een natuurlijke of industriële ramp met 
menselijke/economische/ecologische elementen (blootstelling). Wanneer we over risico spreken, 
hebben we het over de waarschijnlijkheid dat een gevaar mensen of infrastructuur zal treffen. 

 
Bijvoorbeeld, het gevaar op lavastromen op Venus zal geen hoog risico vertegenwoordigen omdat er 
geen levende bevolking noch economische infrastructuur aanwezig is. Daarentegen zal hetzelfde 
gevaar op de flank van een bewoonde vulkaan op aarde leiden tot een hoger risico. 
 
Een RAMP gebeurt wanneer een gevaar zich voordoet en ze de mogelijkheid van de getroffen 
gemeenschap te boven gaat om het te boven te komen met de beschikbare middelen. De tijd die de 
bevolking nodig heeft om van de ramp te herstellen, is afhankelijk van de politieke, economische, 
sociale, fysieke en stochastische context van de plaats. 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

Onafhankelijk van het type van geo-gevaar, is het belangrijk om jezelf voor te bereiden om de gevaren 
te doorstaan, door de volgende maatregelen te treffen. 

WEES VOORBEREID 

VOORAF 

 Informeer jezelf over het type en mechanisme van het gevaar. 
 Stel een noodhulppakket samen en bewaar het in een bereikbare plaats. 
 Maak een familie-communicatieplan. Oefen regelmatig. Je zou je veilige locatie moeten 

kunnen bereiken in een tijdspanne van 15 minuten.  
 Wees op de hoogte van de waarschuwingssystemen en rampenplannen, inclusief 

evacuatieroutes. 
 Respecteer monitoring-instrumenten en rapporteer abnormale observaties. 
 Ben je een toerist, maak jezelf dan vertrouwd met de evacuatieprotocols betreffende geo-

gevaren. 

TIJDENS 

 Indien een evacuatie aangekondigd is, volg dan steeds de orders uitgevaardigd door de 
autoriteiten. Begeef je naar een publieke schuilplaats indien gevraagd door de autoriteiten. 

 Help personen die nood hebben aan speciale assistentie – kinderen, ouderen en personen met 
fysieke of mentale  beperkingen. 

 Besef dat telefoonnetwerken overbelast kunnen zijn en wegen geblokkeerd. 
 Blijf op de hoogte van de laatste updates via radio of televisiestations. 
 Gebruik de telefoon enkel voor noodoproepen. 

NA 

 Controleer jezelf op verwondingen en zoek eerste hulp vooraleer gewonde of opgesloten 
personen te helpen. 

 Controleer op verwondingen en geef hulp indien je opgeleid bent. Bied hulp bij reddingen als 
je dat veilig kan doen. 

 Nadat het geëvalueerd is dat het veilig is om terug te keren, moet jouw veiligheid jouw eerste 
bezorgdheid zijn wanneer je begint op te ruimen en herstellen. 

 Vermijd rampengebieden.  

LEER MEER 

 Federal Emergency Management Agency : http://www.fema.gov 
 Lokale wetenschappers met leiding over de bewaking van geologische gevaren 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam:   TSUNAMI 
MECHANISME 

Een tsunami is een serie grote golven veroorzaakt door onderwaterverstoringen zoals aardbevingen, 
grondverschuivingen of vulkanische uitbarstingen. Ook een meteoriet die in het water valt, kan een tsunami 
veroorzaken. Tsunami’s bewegen voort aan honderden kilometers per uur in de open oceaan vooraleer in te slaan 
op de kustlijn, met golven tot 30 meter hoog en meer. Vanuit het tsunami-onstaansgebied, planten de golven zich 
voort in alle richtingen. Eens de golven de kust naderen, bouwen ze op in hoogte. De topografie van de kustlijn en 
de oceaanbodem beïnvloedt de golfhoogte. Er kan meer dan één golf zijn en de volgende kan groter zijn dan de 
eerste.Het voorteken van een tsunami kan een snelle terugtrekking van de zee zijn, dus een 
merkbareterugtrekking van het water weg van de kustlijn. Tsunami’s kunnen op elk moment voorkomen, maar 
kunnen op tijd gedetecteerd worden indien een relevant monitoringssysteem bestaat. 
 

IMPACT 

Alle tsunami’s zijn potentieel gevaarlijk, ook al beschadigen ze niet elke kustlijn die ze treffen. Als een tsunami 
dicht bij de kust ontstaat, kan de eerste golf het strand bereiken in enkele minuten, zelfs vooraleer een 
waarschuwing uitgestuurd kan worden. De hoogteligging en afstand van infrastructuren tot de kustlijn zal bepalen 
of deze getroffen zullen worden of niet.  

- Verdrinking is de meest voorkomende doodsoorzaak gëassocieerd met een tsunami.  
- Tsunamigolven en het terugtrekkende water zijn zeer destructief voor structuren in de run-up zone.  
- Andere gevaren zijn overstroming, drinkwatervervuiling en brand aan gaslijnen of gebarsten tanken.  

 IMPACT  GETROFFEN 
GEBIEDEN 

INTENSITEIT 1 

  
INTENSITEIT 2 

  
INTENSITEIT 3 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

  

WEES VOORBEREID 

VOORAF 

 Indien een aardbeving zich voordoet en je je in een kustgebied bevindt, schakel dan je radio aan en let 
op een mogelijke tsunamiwaarschuwing. 

 Indien er een merkbare terugtrekking van het water weg van de kust is, verplaats je dan onmiddellijk 
verder landinwaarts. 

TIJDENS 

 Blijf weg van het strand.  
 Verplaats jezelf onmiddelijk landinwaarts naar hogergelegen gebied.  

NA 

 Wees voorzichtig bij het herbetreden van gebouwen of huizen. Tsunami-gedreven overstromingswater 
kan gebouwen beschadigd hebben. 

 Open deuren en ramen om het gebouw te laten uitdrogen. 

VOORBEELDEN 

 Solomon Eislanden, 2013 
 Japan, 2011 

 Indonesië, 2004 
 Krakatau, 1883 

 

VIDEO: https://youtu.be/ocL6_vLA1do 

 

LEER MEER 

 International Tsunami Information Center: http://itic.ioc-unesco.org 
 NOAA Tsunami program: http://www.tsunami.noaa.gov/ 
 USGS Pacific Coastal & Marine Science Center: http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/ 

 

 

 

 

Bron: FEMA, 2013 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam:  TEFRA-NEERSLAG 

MECHANISME 

Vulkanen zijn openingen waaruit gesmolten gesteente ontsnapt aan het aardoppervlak. Wanneer de druk 
door de gassen opgesloten in het gesmolten gesteente te hoog wordt, vindt er een uitbarsting plaats. 
Uitbarstingen kunnen effusief of explosief zijn. Tijdens de laatste wordt het gesmolten gesteente 
gefragmenteerd en in de lucht gekatapulteerd. De vulkanische gesteentefragmenten worden “tefra” 
genoemd en variëren in grootte van minder dan 2 mm. (as) tot meer dan 1 m. (blokken en bommen). 
Grote tefra valt typisch op de grond op of dichtbij de vulkaan, terwijl de kleinere fragmenten van de 
vulkaan weggedragen worden door de wind. Tefra-neerslag kan vergezeld gaan van pyroklastische 
stromen en later lahars, en kan zich op elk moment voordoen, maar kan voorspeld worden indien 
relevante monitoringsystemen bestaan op de vulkaan. 

IMPACT 

De gevarenzone rond een vulkaan hangt af van de grootte van de uitbarsting. Grote uitbarstingen kunnen een 
radius van 30 kilometer bereiken. Dit kan oplopen tot 150 km of meer voor zeer grote uitbarstingen. 

 Vers gevallen asdeeltjes kunnen een zure film hebben die huid- en oogirritatie kan veroorzaken. 
 Dit zure laagje is snel weggespoeld door regen, en kan lokale watervoorraden vervuilen. 
 Verlengde blootstelling aan as kan ademhalingsproblemen en longschade veroorzaken. 
 Zure regen kan eveneens vegetatie beschadigen, met misoogst tot gevolg. 
 Vulkanische as kan machines beschadigen, inclusief motoren en elektronische apparatuur.  
 Het luchtvaartverkeer zal gehinderd worden. 
 Daglicht kan verduisterd worden. 
 Regen maakt as zwaar en kan daken doen instorten. 
 Op lange termijn: dikke asafzettingen  kunnen opgenomen worden in bestaande bodems en 

toekomstige topbodems van een vulkanische regio worden. De vruchtbaarheid van bodems rond vele 
vulkanen is te wijten aan oude asafzettingen. 

 

 IMPACT GETROFFEN GEBIEDEN 
INTENSITEIT 1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTENSITEIT 2 

 
INTENSITEIT 3 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

  
WEES VOORBEREID 

VOORAF 

 Pas je huis aan door sterke en steile daken te bouwen. 
 Indien een aardbeving zich dicht bij een vulkaan voordoet, schakel dan je radio aan en luister of er een 

uitbarstingswaarschuwing is.  
 Indien er een uitbarsting wordt aangekondigd, bedek dan waterputten om het water te beschermen 

tegen vervuiling door as en koppel de regengoot los. Verzeker jezelf ervan dat vee proper voedsel en 
water heeft. 

 Afhankelijk van de intensiteit van de gebeurtenis, zal er een evacuatie zijn of niet. Bij een lage 
intensiteit, kan de bevolking toegestaan worden in hun huis te blijven. Indien dat zo is, sluit alle 
openingen van je huis dan af om te voorkomen dat er as binnendringt.  

TIJDENS 

 Indien autoriteiten je toestaan te blijven en je moet buitengaan tijdens asregen, gebruik dan een 
paraplu en draag een stofmasker.  

 Indien het gevaar van langere duur is, reinig dan op tijd het dak van je woonst om instorting te 
voorkomen. Bescherm electronica. 

 Indien je buiten bent, vermijd dan riviervalleien en lagergelegen gebieden. 
 Beperk het gebruik van de auto of andere vervoersmiddelen, de zichtbaarheid zal zeer laag zijn en 

ongelukken gebeuren snel. 

NA 

 Reinig daken eerst met een beetje water, maar niet te veel zodat het dak niet instort onder het gewicht. 
Plaats de as waar het niet door de wind geremobiliseerd wordt. Gebruik stofmaskers. 

Voorbeelden 

 Merapi, 2010 
 Eyjafjallajökull, 2010 

 Pinatubo, 1991 
 Pompei – Vesuvius, 79  
  

VIDEO: https://youtu.be/TjU0CY_aGX0  

LEER MEER 

 IVHNN: http://www.ivhhn.org/  
 GNS : http://www.gns.cri.nz/Home/Learning/Science-Topics/Volcanoes/Eruption-What-to-do/Ash-

Impact-Posters 

 

 

Bron: IVHHN, 2015 



 

23 
 

HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam:  LAVASTROMEN 

MECHANISME 

Vulkanen zijn openingen waaruit gesmolten gesteente ontsnapt aan het aardoppervlak. Wanneer de druk 
door de gassen opgesloten in het gesmolten gesteente te hoog wordt, vindt er een uitbarsting plaats. 
Uitbarstingen kunnen effusief of explosief zijn. In het effusive geval, worden lavastromen geproduceerd. 
Lavastromen zijn stromen van gesmolten gesteente die wegvloeien van een uitbarstende opening. De 
snelheid waarmee lava zich voortbeweegt over de grond hangt af van verschillende factoren, waaronder 
(1) de samenstelling van de lava en de viscositeit ervan; (2) de hellingsgraad van het oppervlak waarover 
het vloeit; (3) of de lava stroomt als een breed laken, door een afgebakend kanaal, of in een lavatunnel; 
en (4) hoe snel de lava  uit de vulkaanopening vloeit. 
Vloeibare basaltstromen (~1200°C) kunnen zich uitstrekken over tientallen kilometers van een 
uitbarstende vulkaanopening. De voorste randen van basaltstromen kunnen snelheden halen tot wel 10 
km/uur op steile hellingen, maar ze stromen typisch aan minder dan 1 km/uur op zwakke hellingen. 
Wanneer basaltische lavastromen begrensd zijn in een kanaal of lavatunnel op een steile helling, kan het 
hoofdgedeelte van de stroom snelheden halen tot >30 km/uur. Visceuze andesitische stromen (~800°C) 
bewegen slechts aan enkele kilometers per uur en reiken zelden verder dan 8 km van hun 
uitbarstingspunt. 
Lavastromen kunnen zich op elk moment voordoen, maar kunnen voorspeld worden indien de relevante 
monitoringssystemen aanwezig zijn. 

IMPACT 

 Lavastromen vernielen alles op hun pad. 
 Doden rechtstreeks veroorzaakt door lavastromen zijn ongewoon omdat lavastromen niet zo ver reiken 

en zich meestal traag genoeg voortbewegen zodat mensen tijdig kunnen vluchten. Dood en verwonding 
kan voorkomen wanneer toeschouwers een lavastroom te dicht naderen of wanneer hun aftocht 
afgesneden wordt door andere stromen, door explosies wanneer lava met water in contact komt, evenals 
door verstikking vanwege de vergezellende toxische gassen. 

  Omwille van hun intense hitte, zijn lavastromen geassocieerd met brandgevaar.  

IMPACT Getroffen gebieden 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

  

  

WEES VOORBEREID 

VOORAF 

 Indien een aardbeving zich voordoet dichtbij een vulkaan, schakel dan je radio in en luister of er een 
uitbarstingswaarschuwing is.  

TIJDENS 

 Vermijd valleien en lagergelegen gebied. 
 Vermijd om een lavastroom té dicht te naderen, zeker als de lava in contact met water kan komen.  

NA 

 Vermijd het gebied totdat de autoriteiten toestemming geven. Loop niet bovenop een net gestolde 
lavastroom aangezien de lava nog steeds kan stromen onder de versteende korst, die kan breken 
onder je gewicht. 

Voorbeelden 

 Sicilië – Etna  
 Hawaii – Kilauea  

 Congo – Nyiragongo, 2002 
 La Réunion eiland – Piton de la Fournaise  

VIDEO: https://youtu.be/QEXjiyMvR0Q  

LEER MEER 

 U.S. Geological Survey: http://volcanoes.usgs.gov 

 

 

 

 

Bron: FEMA, 2013; USGS, 2009 
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam:  Aardbevingen 

 

MECHANISME 

Een aardbeving is een plots, snel schudden van de aarde, veroorzaakt door het opbreken en verplaatsen 
van onderaards gesteente wanneer het spanning loslaat die zich gedurende een lange tijd opbouwde. 
Voor honderden miljoenen jaren, hebben de krachten die de platentektoniek aandrijven de aarde 
vormgegeven, terwijl de enorme platen die het aardoppervlak vormen gestaag over, onder en naast 
elkaar bewogen. Soms is de beweging gradueel. Op andere momenten zijn de platen in elkaar 
vergrendeld en niet in staat om de opgebouwde energie los te laten. Wanneer deze opgebouwde 
energie sterk genoeg wordt, breken de platen plots vrij en veroorzaken ze een aardbeving. Aardbevingen 
kunnen op elk moment voorkomen. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer een aardbeving zal 
plaatsvinden, het is dan ook belangrijk voor de bevolking in een aardbevingsgevoelige zone om altijd 
voorbereid te zijn.  

IMPACT 

 Indien een aardbeving plaatsvindt in een dichtbevolkt gebied, kan dit vele doden en gewonden tot 
gevolg hebben, evenals uitgebreide schade van bezittingen. 

 Water-, electriciteits- en gasvoorzieningen kunnen beschadigd geraken. 

 IMPACT  GETROFFEN GEBIEDEN 
INTENSITEIT 1 

 

 
 
 

 

INTENSITEIT 2 

 
INTENSITEIT 3 

 
 

Voorbeelden 

 Haïti, 2010 
 Chili, 2010 

 China – Sichuan, 2008 
 Nederland – Roermond, 1992 

 

LEER MEER 

 U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program : http://earthquake.usgs.gov/  
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

  WEES VOORBEREID 

VOORAF 
 Zoek professionele hulp om de structuur van gebouwen te beoordelen en onderneem stappen om het 

gebouw te verstevigen. 
 Vermijd dat objecten kunnen omvallen.  
 Herstel leeflijnverbindingen, diepe barsten in plafonds of funderingen.  
 Lokaliseer veilige plaatsen in elke kamer onder een stevige tafel of tegen steunmuren. Prent deze 

informatie in door naar deze plaatsen te gaan tijdens een oefening. 
 Houd aardbevingsoefeningen met je familieleden: “Drop, cover and hold on”. 

TIJDENS 
Indien binnenshuis 

 Indien je dicht bij een uitgang bent: verlaat het gebouw 
 Als je ver van de uitgang bent: DROP, COVER and HOLD ON en als het mogelijk is, schakel electricteit 

en gas uit. 
 Blijf binnen totdat het beven stopt en het veilig is naar buiten te gaan.  
 Gebruik GEEN liften. 
 STA NIET in een deuropening aangezien dit geen bescherming biedt tegen vallende en rondvliegende 

objecten, en je waarschijnlijk niet in staat zal zijn rechtop te blijven staan. 
 Verwacht nabevingen. Drop, Cover andHold On wanneer je bevingen voelt. 

Indien buitenshuis 
 Indien je kan, ga weg van gebouwen, straatverlichting en nutskabels. 
 Eens in open gebied, “Drop, Cover andHold On”. BLIJF DAAR totdat het beven stopt. Verwacht 

nabevingen. Drop, Cover andHold On gelijk wanneer je bevingen voelt. 

 
NA 
Indien gevangen onder puin 

 Strijk geen lucifer aan. 
 Probeer niet te bewegen of stof te doen opdwarrelen. 
 Bedek je mond met een stuk kleding. 
 Tik op een buis of muur zodat reddingswerkers je kunnen lokaliseren. Gebruik een fluitje indien 

beschikbaar. Roep enkel als laatste reddingsmiddel.  

Wanneer het beven stopt. 
 Wanneer de bevingen stoppen, kijk dan rond om jezelf ervan te verzekeren dat het veilig is te 

bewegen en er een veilige weg uit het puin is. Verlaat dan het gebouw. 
 Kijk uit voor en blus kleine branden. Brand is het meest voorkomende gevaar na een aardbeving. 
 Gebruik nooit een aansteker of lucifers nabij beschadigde gebieden. 
 Ben je nabij de kust, pas dan op voor het tsunamigevaar in jouw omgeving.  
 Inspecteer nutsvoorzieningen (gas, electriciteit en waterlijnen).   

Bron: FEMA, 2013 

VIDEO: https://youtu.be/TjDC-2dR2wc  
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HAZAGORA: zal jij de volgende ramp overleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOODPAKKET 
(te bewaren in een bereikbare plaats) 

st 
 VOEDING 

o Water: 4,5 liter water per persoon per dag, voor drinken en hygiëne 
o Eten: minstens een voorraad van onbederfbaar voedsel voor drie dagen per persoon 
o Blikopener voor eten (indien het pakket conserven bevat)  
o Pillen om water te ontsmetten 
o Keukengerei, papieren bekers, borden en plastic gebruiksvoorwerpen 
o Lucifers in een waterbestendige verpakking 

 KLEDIJ 
 BEDDEGOED  

o Zaklamp en extra batterijen 
o Slaapzak of warm deken voor elke persoon 
o Tent 

 EERSTEHULPPAKKET 
o Eerstehulppakket 
o Noodgeval referentiemateriaal zoals een EHBO-boek  

 REDDINGSMATERIAAL 
o Radio op batterijen en extra batterijen  
o Papier, potlood 
o Fluitje om om hulp te signaleren 
o Stofmasker of katoenen T-shirt, om de lucht te helpen zuiveren 
o Stofbril 
o Mes 
o Touw 
o Vellen plastic en plakband voor schuilplaats 
o Moersleutel of tang om nutsvoorzieningen af te sluiten 
o Brandblusser 
o Kompas 
o Signaaltoorts 

 SANITAIR 
o Natte doekjes, vuilzakken en plastic bandjes voor persoonlijke hygiëne 
o Papieren doekjes 
o Persoonlijke hygiëne items inclusief vrouwelijke benodigdheden 

 ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN 
o Contant geld of reischeques, wisselgeld 
o Kopies van verzekeringspolissen, identificatiebewijzen en bankrekeninggegevens in een 

waterbestendige, draagbare verpakking 
 

 SOURCE: 
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Weerbaarheidsindicator 
Na een minimum van 3 jaren kan het spel gestopt worden en een weerbaarheidsindex berekend 
worden voor elke speler. Deze index moet boven 1 liggen om de gemeenschap als weerbaar te kunnen 
beschouwen. Een ranking van elke spelersindicator kan gemaakt worden om een discussie te voeden 
aan het einde van het spel en om te begrijpen hoe een karakter/geïmplementeerde strategie een 
speler in staat stelde om of een weerbare gemeenschap op te bouwen, of te falen in het 
bewerkstelligen ervan.   

De weerbaarheidsindex is de verhouding tussen de score van hoe voorbereid een speler was  en de 
score van .  

VOORBEREIDHEIDSPUNTEN : 
▲ Aantal in overlevende families 
▲ Aantal hutten en huizen met toegang tot waterputten en markten  
▲ Aantal wegen 
▲ Aantal nog steeds beschikbare en gebruikte individuele beschermingskaarten  
▲ Aantal nog steeds beschikbare en gebruikte gemeenschapsbeschermingskaarten  

 

ONVOORBEREIDHEIDSPUNTEN : 
▲ Aantal dakloze families 
▲ Aantal overleden families 
▲ Aantal hutten/huizen zonder toegang tot waterputten of markten  
▲ Aantal vernielde infrastructuren (wegen, hutten, huizen) 
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Spelconclusies 
 
Tijdens elke spelsessie zullen de gebeurtenissen de ontwikkeling van het spel bepalen. Het is erg 
waarschijnlijk dat de volgende besluiten getrokken kunnen worden, rekening houdend met het feit 
dat de realiteit meer complex is dan het spel. Het is belangrijk dat de spelleider na het spel de tijd 
neemt om met de spelers te praten over hun leerproces. Het schema hieronder is daarvoor een goed 
vertrekpunt. 
 
IS HET MOGELIJK OM TE VERMIJDEN DAT GEVAREN ZICH VOORDOEN? 

▲ Het is moeilijk te voorkomen dat een gevaar zich voordoet 
Desalniettemin: 

▲ Niet elk gevaar heeft dezelfde ruimtelijke resolutie (hangt af van topografie en wind, twee 
aspecten die het spel niet reproduceert).  

▲ Een gemeenschap kan sterker getroffen worden dan een andere afhankelijk van het gevaar; 
een visser zal bijvoorbeeld meer getroffen worden door een tsunami dan een houthakker.  

▲ Het is mogelijk om de impact van een gevaar op de gemeenschap te beperken door 
voorbereid en beschermd te zijn  

o VOORAF: studie, mitigatie, enquête, training, informatie, waarschuwingssystemen, 
noodpaketten, resistente of aangepaste gebouwen, noodplannen…. 

o TIJDENS: waarschuwing, evacuatie of begrenzing, aangepast gedrag. 
o Het is belangrijk te weten aan welk gevaar een gemeenschap is blootgesteld om 

aangepaste maatregelen te nemen en om op de hoogte te zijn van risicozones. 
 
IS HET MOGELIJK OM TE VERMIJDEN DAT RAMPEN ZICH VOORDOEN? 

▲ De impact van rampen worden wordt beïnvloed door politieke, economische, sociale, 
fysische, milieu- en stochastische processen eerder dan de intensiteit van de gebeurtenis. De 
manier waarop mensen herstellen van een gevaar is gebaseerd op: 

o Ruimtelijke planning. Dit is belangrijk om een weerbare gemeenschap te 
ontwikkelen: locatie van sleutelinfrastructuur. 

o De verspreiding van de gemeenschap over het eiland. Is het beter om gegroepeerde 
of geïsoleerde gemeenschappen te hebben? 

 Een gemeenschap geconcentreerd in één gebied verhoogt het risico dat de 
gehele gemeenschap getroffen wordt, maar vermindert het risico om door 
alle gevaren getroffen te worden. Dit kan eveneens de kosten van 
beschermingsmaatregelen verlagen.  

 Een verspreide gemeenschap verhoogt het risico dat een gevaar minstens 
een deel van de gemeenschap zal treffen. De kosten zijn gewoonlijk 
eveneens hoger.  

o Beschikken over een goed wegennetwerk is van belang om: 
 Hulpbronnen gemakkelijker te bereiken. 
 Geschaalde economiën te ontwikkelen. 
 De bereikbaarheid te verhogen in het geval van een gevaar.  

o De manier aanpassen waarop infrastructuur gebouwd wordt als er een goede kennis 
en begrip van de gevaren is.  

o Voorbereiding en bescherming: 
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 VOORAF: studie, mitigatie, enquête, training, informatie, 
waarschuwingssystemen, noodpaketten, resistente of aangepaste 
gebouwen, noodplannen…. 

 TIJDENS: waarschuwing, evacuatie of begrenzing, aangepast gedrag. 
 Het is belangrijk te weten aan welk gevaar een gemeenschap is blootgesteld 

om aangepaste maatregelen te nemen en om op de hoogte te zijn van 
risicozone’s. 

o De gemeenschap als een sterkte om : 
 Kosten te reduceren 
 Bescherming te verhogen 
 Hulpbronnen te delen 
 Ontwikkelt zich best niet te snel om makkelijker een gevaar door te maken.  
 Relaties tussen mensen kunnen beslissingen beïnvloeden 

o Het belang van het rekening houden met  gevaren in het dagelijkse leven.  
 

Om verder te gaan 
Om meer te leren over de verschillende voorgestelde gevaren, kan je volgende boeken en website’s 
raadplegen: 
 
FEDERAL EMERGENVY MANAGEMENT AGENCY: http://www.fema.gov  

▲ INTERNATIONAL TSUNAMI INFORMATION CENTER: http://itic.ioc-unesco.org  
▲ NOAA TSUNAMI PROGRAM: http://www.tsunami.noaa.gov/  
▲ USGA PACIFIC COASTAL & MARINE SCIENCE CENTER: http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/ 
▲ U.S. GEOLOGICAL SURVEY: http://volcanoes.usgs.gov 
▲ GLOBAL VOLCANISM PROGRAM : http://www.volcano.si.edu/learn_media.cfm 
▲ VOLCANO WORLD : http://volcano.oregonstate.edu/educators  
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NOTITIES 
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