Levend Stratego
Voor 7-12 jaar

Materialen:
• Lintjes
• 2 vlaggen (bv lintjes
of theedoeken)
• Spelkaartjes 2x
o Print ze uit of
maak zelf
briefjes

Kaartjes per team:
•
1 x maarschalk (rang 10)
•
4 x generaal (rang 9)
•
4 x kolonel (rang 8)
•
6 x majoor (rang 7)
•
7 x kapitein (rang 6
•
8 x luitenant (rang 5)
•
9 x sergeant (rang 4)
•
6 x mineur (rang 3)
•
10 x verkenner (rang 2)
•
2 x spion (rang 1)
•
6 x bom

Speluitleg:

• De groep wordt verdeeld in 2 teams. Elk team heeft z’n eigen vlag. Wijs voor beide
partijen een gebied aan van het speelterrein om de vlag te verstoppen. Let op; deze moet
boven de grond worden verstopt
• Ieder team heeft een teamcaptain en een eigen set kaartjes. Kies per team een kleur voor
de kaartjes zodat duidelijk is welk kaartje van welk team is. Elke speler krijgt van de
teamcaptain een willekeurig kaartje met een rang (getal) erop
• Doel van het spel is om de vlag van de tegenpartij te stelen en naar je eigen teamcaptain
te brengen. Je kunt het stelen van de eigen vlag voorkomen door je tegenstander uit te
schakelen met de kaartjes
• Als een speler wordt getikt laten beide het kaartje zien. De hoogste en sterkste wint en
krijgt het kaartje van de verliezer. Die moet weer terug naar z’n teamcaptain om een
nieuw kaartje op te halen.

Regels:
•
•
•
•

Wanneer jouw rang lager is dan die van de
ander ben je je kaartje kwijt
Is de rang gelijk dan wissel je het kaartje,
lever je deze in bij je teamcaptain en krijg
je een nieuw kaartje om verder te spelen
Je kan winnen wanneer alle kaartjes van
de tegenpartij op zijn of als je de vlag hebt
gevonden
De teamcaptain staat op een vast punt

Er zijn een paar uitzonderingen:
• De bom mag niemand tikken, alleen getikt
worden
• De mineur wint als enige van de bom
• Ook de spion is een uitzondering; deze
staat het laagst in de rangorde maar kan
alleen de maarschalk uitschakelen.

Regels:
•

