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8.1 Wie A zegt moet B zeggen Examentrainer 
 
 
Uw gebruik van deze handelsinstructies impliceren dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.experimentenvoorindeklas.nl. 
 
De Gebruiksvoorwaarden bepalen ondermeer dat deze handelsinstructies alleen gebruikt mogen 
worden voor niet-commerciële activiteiten, in het bijzonder en uitsluitend voor de uitvoering van een 
klaslokaalexperiment. 
 
Op deze handelsinstructies berust copyright. De rechten ervan zijn voorbehouden. 
 
De handelsinstructies mogen niet worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een klaslokaalexperiment moet het benodigde aantal exemplaren 
van de handelsinstructies - telkens opnieuw - worden geprint vanaf de website 
www.experimentenvoorindeklas.nl.  
 
Voor vragen of opmerkingen kan een bericht gestuurd worden naar: 
Hinloopen@experimentenvoorindeklas.nl. 
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Handelsinstructies 
 
We gaan een veiling organiseren. Iedereen mag een bod uitbrengen op een zakje M&M’s. De hoogste 
bieder wint. 
 
Veilingobject. Het zakje M&M’s symboliseert een geldbedrag. De winnaar van de veiling krijgt het 
volgende geldbedrag uitgekeerd: 
 
 

Aantal M&M’s in het zakje × € 0,10 
 
 
De M&M’s zelf krijgt hij niet. Die zal ik na afloop van de veiling uitdelen. 
 
Bieden. Je brengt een bod uit door een bedrag in te vullen op je biedingpapiertje. Dat papiertje staat 
onderaan deze handelsinstructie. Daarop moet je ook je naam invullen. Als iedereen een bod heeft 
gedaan haal ik alle biedingpapiertjes op. Ik schrijf alle biedingen op het bord. Achter het hoogste bod 
schrijf ik ook de naam van de bieder. Die moet zijn of haar bod aan mij betalen.  
 
Schrijf nu je naam op het biedingpapiertje (maar nog niet je bod). Knip of scheur daarna het 
biedingpapiertje van de handelsinstructies af. 
 
Uitbetaling. Als ik alle biedingen op het bord geschreven heb en de winnaar heeft zijn of haar bod 
betaald, maak ik het zakje M&M’s open. Ik zal één van jullie vragen om het aantal M&M’s te tellen. Het 
corresponderende bedrag betaal ik op mijn beurt uit aan de winnaar. 
 
Voorbeeld: De winnaar heeft € 10,- geboden. Dat heeft zij aan mij betaald. Er blijken 112 M&M’s in het 
zakje te zitten. De winnaar krijgt 112 × € 0,10 = € 11,20 uitbetaald. 
 
Ik laat nu het zakje M&M’s rondgaan. Je mag het voelen maar niet openmaken. Als het zakje rond is 
geweest gaat de veiling beginnen. Iedereen moet dan zijn of haar bod opschrijven. Je krijgt daarvoor 1 
minuut. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Biedingpapiertje 
 
 

Naam: ________________________ 
 
 
 

Bod: € __________ 
 


